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رياضة

شعبة اإلعالم:

استقبل املدير العام لدائرة شؤون 
االقاليم واحملافظات بوزارة الشباب 
والرياضة طالب املوســوي،  املدير 
العام لدائرة صحة الرصافة رئيس 
خليــة االزمة في العاصمة بغداد 
د. عبد الغني الســاعدي ، والوفد 
املرافق لــه ، وجرى خــال اللقاء 
االخيرة  اللمســات  بحث وضــع 
من قبل املاكات الهندســية في 
دائرة صحة الرصافة بالتعاون مع 
شعبة األليات واخلدمات والشعبة 
الهندسية والصيانة في الدائرة ، 
لغرض تأمني جميع املســتلزمات 
اللوجســتية الواجب توفرها في 
قاعــات مجمع الدائــرة باملدينة 
الشــبابية ، بهــدف حتويلها الى 
مواقع للحجــر الصحي للحاالت 
من  الشدة  وخفيفة  متوســطة 

مصابي فايروس كورونا .
املدير العام لدائرة شؤون االقاليم 
التأكيد على  واحملافظــات جــدد 
وزير  بتوجيهــات  الدائــرة  التزام 
عدنان  الكابنت  والرياضة  الشباب 
املنشــآت  درجال بخصوص وضع 
الرياضيــة العائــدة للــوزارة في 
خدمة القطــاع الصحي في ظل 
مشيرا   ، الراهنة  الصحية  االزمة 
االولى ستشــهد  املرحلة  ان  الى 
تخصيص ٣ من القاعات الرياضية 
في مجمع الدائرة ، مبينا ان تلك 
القاعات هي مراكز رعاية املوهبة 
بألعــاب التايكواندو و املصارعة و 
كرة اليد ، كما ســيجري اضافة 
املاء  خزانــات  مثل  مســتلزمات 

واخلدمات   ، الكبيرة  السعات  ذات 
لتوفير  القاعات  لتلــك  الصحية 
للمصابــني  اخلدمــات  افضــل 
املشــرفة  الطبيــة  واملــاكات 

عليهم.
من جانبه اشــاد د. عبــد الغني 

تبديه  الذي  بالتعاون  الســاعدي 
الــوزارة والدائرة مــع دائرة صحة 
الرصافة ، وتسهيل كل االجراءات 
و التدابيــر الكفيلــة بتوظيــف 
والطبية في  الرياضية  املنشــآت 
وزارة الشباب والرياضة حلجر اعداد 

من مصابــي الفايروس ، الفتا الى 
ارتفاع مستوى االجراءات الوقائية 
الصحيــة املتخذة فــي الدائرة ، 
تعاضد كل  اهمية  على  ومشددا 
اجلهــود خاصة في هــذه املرحلة 
التي تشــهد ضــراوة للفايروس 

وخاصة في اوساط الشباب .
من جانب اخر، يكثف قسم رعاية 
املوهبة الرياضية  في بابل  التابع 
واحملافظات  االقاليم  شؤون  لدائرة 
بوزارة الشباب والرياضة، انشطته 
توجيهات  ترجمة  بغية  اجملتمعية 

وزيــر الشــباب والرياضة الكابنت 
دائرة  ومدير عــام  درجــال  عدنان 
شؤون االقاليم واحملافظات بضرورة 
تقدمي كل اشكال الدعم واالسناد 
في  ملســاندته  الصحي  للقطاع 
حرب فايــروس كورونــا ، وخدمة 
للمجتمــع البابلــي وبالتعــاون 
التدريب  مركــز  مع  والتنســيق 
الشــعبي فــي احملافظــة بعمل 
وتســليم ) ٢٥٠٠ ( كمامــة الى 
مركز  في  الصحية  املؤسســات 
احملافظة ، بالتنســيق مــع دائرة 
صحــة بابل ، كما نفذ القســم 
فايروس  بشــأن  توعوية  حملــة 
تعقيم  حملــة  رافقها  كورونــا 

وتعفير  لبناية املركز.
وقــام ايضــا بتوزيــع الكمامات 
الوقائية واملنشــورات التوجيهية 
املواطنــني  علــى  والتعليمــات 
املركبات من قبل ماكات  وسواق 
املركز االدارية والفنية، بغية نشر 
ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات 
الصحية في حياة اجملتمع البابلي 
، وفي السياق نفسه قدم الدكتور 
الصيدالني) احمد كرمي املشايخي  
( محاضرة توعيــة عن الفايروس 
وماهيتــه وكيفيــة الوقاية منه 
، علــى ماكات القســم االدارية 
القســم  مدير  بحضور  والفنية، 
د. احمد احلســناوي  الــذي اثنى 
خال احملاضرة على اجلهود املبذولة 
من دائرة الصحــة في هذا اجملال ، 
القسم  تكثيف جهود  ان  مؤكدا 
في هــذه الفترة قــد نبعت من 
شعور مركز املوهبة الرياضية في 
بابل باملسؤولية جتاه اجملتمع احمللي 

وصحة مواطنيه.

تخصيص ثالث قاعات في المركز الوطني للموهبة 
الرياضية للحجر الصحي في أزمة كورونا  

الطلبة يتطلع شؤون االقاليم تستقبل مدير صحة الرصافة
للفوز باأللقاب

الحدود يترقب 
بدء التدريبات

محترف في الدنمارك 
يسعى تمثيل األسود

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد أحمد خلف، مــدرب الطلبــة، أن الفريق 
سيعود بقوة من أجل املنافسة على لقب الدوري 
العراقي املمتاز خال املوســم املقبل.وقال خلف 
في تصريحات صحفية إن الطلبة ســيكون من 
بني الفرق املنافســة على اللقب، حيث وعدتنا 
وزارة التعليم العالي بالدعم املطلوب ليسترجع 
مكانتــه بني الفــرق الكبيرة الســاعية حلصد 

البطوالت.
وأشــار إلى أنه ينتظر توجيهــات خلية األزمة 
للعــودة إلى التدريبات وبدء التعاقد للموســم 
املقبل.وأوضح خلف، أن هناك عددا من الاعبني 
املميزيــن أبدوا رغبتهــم بتمثيــل الفريق في 
املستقبل، من خال اتصاالت شخصية معهم، 
ويتوقــف القرار فقط على اتضــاح رؤية مصير 

املسابقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب كرة احلدود، مظفــر جبار، أنه ينتظر 
الضــوء األخضــر مــن اإلدارة لبــدء التدريبات 
اجلماعية للفريق حتضيرا للموســم املقبل.وقال 
جبار: »كان من املقرر أن تبــدأ التدريبات مطلع 
األسبوع احلالي«.وأضاف: »لكن بعد تزايد موجة 
اإلصابات ووفاة املدرب الشــاب علي هادي، قررت 
اإلدارة التريــث في التدريبات، حلــني إصدار وزارة 
واملوافقة  اجلديدة،  التعليمات  العراقية  الصحة 

على بدء التدريبات«.
الفريق،  وتابــع: »احلفاظ علــى جميع العبــي 
وربطهم بعقد ملوســمني، وفتح قنوات االتصال 
مع 3 العبــني محترفني، كانت خطــوات جادة 
خللق اســتقرار مبكر بالفريــق«.وأردف: »النادي 
مرتبــط بالنظام العــام والتوجيهات الصحية 
التــي تصدرها خليــة األزمة ملتابعــة جائحة 
كورونا، وبالتالي نترقب ما سيصدر من تعليمات 

لتحديد موعد جديد للتدريبات«.
يشــار إلى أن إدارة احلدود جــددت تعاقدها مع 

املدرب مظفر جبار ملوسم آخر قبل أيام.

متابعة الصباح الجديد:
أكد والد علي املوســوي )18 عاما( احملترف في نادي 
كوبنهاجن الدمناركي رغبة جنله بتمثيل املنتخب 
العراقي.وقــال في تصريحــات صحفية إن علي 
املوســوي علــى أمت االســتعداد لتمثيل منتخب 
شباب العراق ولديه الرغبة لتمثيل باده برغم أن 
منتخب الدمنارك طلــب ضمه.وبني: »علي يحتاج 
إلى إكمال إصدار أوراقه الثبوتية كونه مولود في 
أوروبا وبالتالي يجب إصدار جــواز عراقي لتمثيل 
املنتخب، وتلقينا عدة اتصاالت بشــكل شخصي 
لكن التحــركات الرســمية إلصدار جــوازه إلى 
اآلن لم تتم«.. وأشــار إلى أن علي ملتزم مع نادي 
كوبنهاجن لكن طموحه في املســتقبل االنتقال 
لكبار األندية األوروبية خصوصــا وأنه تلقى عدة 

عروض لكنه متريث حلني نضوجه بشكل تام.
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ثقافة رياضية

علياء علي العتبي*

توجد أدلــة علمية كثيــرة على اآلثار 
اإليجابية للرياضــة التي تعد جزًءا من 
منط احلياة الصحي، وميكن أن تكون اآلثار 
اإليجابية واضحة خاصــة في الوقاية 
مــن األمــراض املزمنة، مثــل: أمراض 
والســكري،  الدموية،  واألوعية  القلب، 
والســرطان، وارتفــاع ضغــط الــدم، 
والســمنة، واالكتئاب، كما أّن النشاط 
البدني يســاعد في الوقاية من كسور 
الورك، ويقلل من آثار مرض هشاشــة 
العظام، وميكن أن تؤدي ممارسة النشاط 
البدني إلى تعزيز القدرة الوظيفية بني 

كبار السن.
كما تبني أّن التمارين الرياضية قد تلعب 
دورًا في معاجلة عــدد من االضطرابات 
النفســية، وتبني الدراســات أيًضا أن 
الرياضة لها تأثير إيجابي على االكتئاب، 
وتركــز الفوائــد الصحيــة للتمارين 
الشــخصية،  العوامل  على  الرياضية 
مثل: الفوائد الفسيولوجية واإلدراكية 
والشخصية  واالجتماعية  والعاطفية 
للرياضــة، والتي ميكــن أن حتدث فوائد 

صحية إيجابية في األفراد واجملتمعات.
 فوائــد الرياضة للمرأة:  تتعدد الفوائد 
التــي حتصل عليها النســاء من خال 
املمارسة املنتظمة للرياضة مبا في ذلك 

املشي، ومن أهم هذه الفوائد، ما يلي:
١-وقاية اجلســم من اإلصابة باألمراض 
املزمنة: تُســاعد املمارســة املنتظمة 

للرياضة في التقليل من فرص اإلصابة 
القلب،  أمراض  مثل:  املزمنة،  باألمراض 
ومرض الســكري، وأمراض الســرطان، 
القولون  وسرطان  الدم،  وارتفاع ضغط 

والثدي والرحم.
٢- تقويــة العظــام، وتقليــل خطــر 
٣-حتسني  العظام.   بهشاشة  اإلصابة 
التمارين  تســاعد  املزاجيــة:  احلالــة 
الرياضية على حتســني احلالة املزاجية، 
وتقليــل االكتئاب عن طريق النشــاط 
والطاقة التي حتصــل عليها املرأة من 

بعد ممارستها للتمارين الرياضية.
٤-انخفاض خطر السمنة: إذ إّن اخلمول 
يرتبط بالســمنة في اجليل احلالي من 
الفتيــات، ومــن املرجح أن يــؤدي إلى 
مشــاكل صحية كبيرة في وقت الحق 

من احلياة.
الشــهرية:  الدورة  أعراض  تخفيف   -٥
الرياضية  التمارين  ممارســة  تُسهم  إذ 
فــي تقليل آالم الدورة الشــهرية عند 
كثير من النساء. ٦-الصحة النفسية: 
إذ إّن ممارســة الرياضة تساعد الفتيات 

عاطفًيا ونفسًيا عن طريق:
زيادة احترام الــذات:  إذ تعاني الفتيات 
املراهقات عموًما من مشكات احترام 
الــذات، ويعــد ذلك أكثر خطــورة من 
الذكور، كما تتمتع الفتيات املمارسات 

للرياضة مبزيد من الثقة بالنفس.
وحتســني الصــورة الذاتيــة: إذ تعــد 
املشاركة في األلعاب الرياضية وسيلة 

لتحسني الصورة عن الذات.
وزيادة الثقة بالنفس:  إذ تعاني الفتيات 

الثقة  املراهقات من نقــص  وخاًصــة 
الذكــور، وأظهرت  أكثــر من  بالنفس 
الدراســات أّن الفتيــات النشــيطات 
جســديًا يدركــن قدرتهــن األكادميية 
والرياضية بطريقــة أفضل. *انخفاض 
معــدالت االكتئــاب وخطــر االنتحار: 
إذ ترتبــط الرياضة والنشــاط البدني 
بانخفــاض احتماليــة ظهــور التوتر 

واالكتئــاب، مما يجعلهــن أقل عرضة 
لانتحار من الفتيات اللواتي ال يشاركن 

في األلعاب الرياضية.
-6 الصحة االجتماعية:

إذ إّن الفتيات اللواتي ميارســن الرياضة 
الفتيات  مــن  اجتماعًيا  تكيًفــا  أكثر 
اللواتي ال ميارســنها وذلــك من خال: 
الدخول في شــبكة اجتماعية قائمة 

على اإلجناز،  إذ توفــر الرياضة للفتيات 
مجموعة من األصدقاء.

احلصــول على شــعبية أكبــر:  ميكن 
للرياضــة أّن تدخــل الفتيــات إلــى 
االجتماعية  الهرميــة  التسلســات 
املعقــدة في كثيــر من األحيــان في 
املدرسة الثانوية، واحلصول على درجات 
أفضل في الدراسة: إذ تساعد الرياضة 

الفتيات الشــابات على أداء أفضل في 
الرياضيات والعلوم.

فوائد الرياضة للنساء احلوامل:
أثنــاء  الرياضيــة  التماريــن  تقــدم   
احلمــل العديد من الفوائد اجلســدية 
والعاطفية، إذ قد يســاعد النشــاط 
البدنــي أيًضا فــي إدارة بعض أعراض 
بالتحسن،  الشــعور  إلى  ويؤدي  احلمل 
وفــي مــا يلي بعــض فوائد ممارســة 
فترة  طوال  بانتظام  الرياضية  التمارين 

احلمل:
املتعة، زيادة الطاقة،  حتســني اللياقة 
البدنيــة،  التقليــل مــن آالم الظهر 
واحلــوض، انخفــاض خطــر حــدوث 
مضاعفات احلمل، مثل:  تسمم احلمل، 
وارتفاع ضغط الدم الناجم عن احلمل، 
تقليل املضاعفات عند الوالدة،  الوقاية 
الوزن،   البول، التحكم في  وإدارة سلس 
تخفيــف التوتر، تقليل خطــر القلق 
واالكتئاب، حتســني النــوم وإدارة األرق،  
زيادة القدرة على التعامل مع املطالب 
املادية لألمومة،  وقد حتتاج احلوامل إلى 
إجراء بعض التغييرات مع تقدم احلمل 

وتنقسم كالتالي:
 الثلث األول )1-12 أسبوًع): يجب خال 
هذا الوقت محاولــة جتنب زيادة احلرارة 
حلمايــة النفس والطفــل لذلك يجب 
ممارســة  جتنب  التالية:  النصائح  اتباع 
الرياضة فــي حرارة عاليــة أو رطوبة، 
ارتداء مابس فضفاضة وباردة، شــرب 

الكثير من املاء.
الثلث الثاني والثالث )13-40 أسبوًعا(:  

خال هــذا الوقت يتحــرك الطفل وال 
باحلــوض، لذلك يجب  يكون محمًيــا 
جتنب األلعــاب ذات التأثير العالي التي 
قد تصيب الطفل، ويوجد خطر متزايد 
في السقوط، لذلك عند عدم الشعور 
باالســتقرار أو الراحة يجــب التوقف، 
كما تصبح األربطة أكثر ليونة وبالتالي 
توجد فرصة أكبر إلصابة الرباط، ويجب 
تنطوي  التي  الرياضيــة  األلعاب  جتنب 
على األوزان الثقيلة أو حركات مفاجئة 
رياضات  مثــل:  االجتاه،  فــي  وتغييرات 
التنس، كمــا قد ينخفض ضغط الدم، 
لذا يجب التحرك ببــطء أكثر لتجنب 
الشــعور بالدوار عند تغيير الوضعية، 
على ســبيل املثــال من اجللــوس إلى 
الوقــوف، وبعد 16 أســبوًعا من احلمل 
يجب جتنب أي نشــاط ينطــوي على 
االســتلقاء على الظهــر ألن ذلك يؤثر 
على وصول الدم للطفل وميكن أن يزيد 

من الشعور بالدوار.
 ومن اجليد ممارسة أنشطة منخفضة 
اخملاطــر، مثل:  *الســباحة والتمرينات 
املائية، لكن يجــب محاولة جتنب املاء 
الدافئ بدرجة حرارة أكثر من 32 درجة 
مئوية لفترة طويلة. *يسمح مبمارسة 
بداًل من  التمارين في خط مســتقيم 
تغييــر الوضعيــة املفاجئة. يســمح 
مبمارسة الرياضة بكثافة منخفضة أو 
معتدلة. يسمح مبمارسة الرياضة التي 

تختص باحلمل.

* مدربة لياقة بدنية

فوائد ممارسة الرياضة لصحة المرأة

 11:00 مساًء

 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

يوفنتوس ـ نابولي

أوساسونا ـ أتليتكو مدريد

نهائي كأس إيطاليا

الدوري اإلسباني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم  لكرة  الدولــي  االحتاد  بعث 
"فيفا" برقية تعزيــة إلى الهيئة 
التطبيعية املكلفــة بإدارة االحتاد 
العراقي لكرة القدم، بوفاة املدرب 
علــي هادي.وتوفــي علــي هادي 
يوم اجلمعة املاضــي بعد إصابته 

بفيروس كورونا.
وكشــف االحتــاد العراقــي على 
موقعه الرســمي، اليــوم اإلثنني، 
برقيــة الفيفا التي جــاء فيها:" 
عزيزي )رئيس الهيئة التطبيعية(، 

نيابــة عن االحتــاد الدولــي لكرة 
القدم، نرجو قبول خالص التعازي 
برحيــل الاعب الســابق واملدرب 
علي هادي بســبب فيروس كوفيد 

."19
وتابــع: "إن الكلمــات غير كافية 
الذي نشــعر  للتعبير عــن احلزن 
به لهذه اخلســارة التي أثرت على 

الكرة العراقية".
"املســيرة  على  الفيفــا  وأثنــى 
الامعــة لعلــي هــادي كاعب 
والقوة  والكرخ  الــزوراء  أندية  في 

اجلويــة"، كما ألقــى الضوء على 
االعتزال،  بعد  التدريبي  مشــواره 
ال ســيما تدريب منتخب ناشئي 

العراق عام 2017.
وواصــل الفيفا: "نــود أن نغتنم 
نقل  منكم  لنطلب  الفرصة  هذه 
تعازينا القلبية إلى االحتاد العراقي، 
وإلى عائلة علي هادي وأصدقائه".
واختتم: "إن أملنا املنشود أن تكون 
هذه الذكريات والكلمات الداعمة 
مساعدة جللب السام والعزاء في 

هذا الوقت العصيب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد علي كاظم، حارس مرمى نادي 
نفط الوســط، أنه لن يفرط في 
فرصة التواجد بالقائمة النهائية 
للمنتخــب، بعد أن متــت دعوته 
في القائمــة األولية. وقال كاظم 
»سعيد  صحفية:  تصريحات  في 
للمنتخب،  األولية  بالدعــوة  جدا 
فهذا شــرف كبيــر وحلم جلميع 
الاعبني، وأســعى إلثبــات الذات 
وأوضح  الدعــوة«.  من خال هذه 
أنه جاهز للتدريبات، بعدما حافظ 
على جاهزيتــه البدنية طوال أيام 

احلظر الصحــي. وأكد أن املباريات 
الوطنــي  للمنتخــب  املتبقيــة 
مهمة  املزدوجة  التصفيــات  في 
وحاســمة جدا، مشــددا على أن 
اجلميــع عازم على قطــع بطاقة 
النهائيــة من  املــرور للمرحلــة 
التصفيات، واملنافسة على إحدى 
القــارة املؤهلة لكأس  بطاقــات 

العالم.
يشــار إلــى أن علــي كاظم متت 
بعد  الوطني،  للمنتخــب  دعوته 
تألقــه مع املنتخــب األوملبي في 

بطولة كأس آسيا حتت 23 سنة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في شهر أيلول عام 2017، التحقت 
الاعبة الواعدة، شــمس بســام، 
املوهبة  لرعايــة  الوطني  باملركــز 
الرياضية حتت اشــراف املدرب ثامر 
االخير رشاقتها  خلف، فقد الحظ 
اثنــاء مرافقتها خلالتهــا العداءة 
السابقة شعوب قحطان املعروفة 
بتحطيم االرقام القياسية واعتاء 
ألعاب  رياضة  في  التتويج  منصات 
القــوى، واالخيرة كانت فــي زيارة 

لرفاق جيلها الذهبي السابق.
كما ان خالها الرياضي الرائد ضمن 
اللجنــة الباراملبيــة رائد قحطان، 
اسهم في تشجيعها، فيما يبقى 
والدهــا داعمــان اساســيان لها، 
يرافقانها فــي التدريبات ويعمان 
على تهيئــة جميع مســتلزمات 
التواصل في مضمار ألعاب القوى.

وألن شــمس ومواليدها لم تسنح 
لهم الفرصة في املشاركة رسميا 
ضمــن بطــوالت االحتــاد املركزي 
وتبقى مشاركتهم  القوى،  أللعاب 
النتائج،  احتســاب  دون  من  رمزية 
فأننا نناشد احتاد اللعبة ان يعتمد 
بطــوالت رســمية خاصــة لهذه 
الفئات الواعدة من اجل تشجيعها 
ألعاب  رياضــة  مع  التواصــل  في 

القوى.
شــاركت الاعبة الواعدة، شمس، 

الوطني  املركز  نظمه  في مهرجان 
في  الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
بريــد   100  / و4  م،   150 ســباقي 
وفازت بالوسام الذهبي في بطولة 
براعم العراق 60 م التي اقيمت في 
مضمــار ملعب الشــعب الدولي 
وحصلت على الوسام الفضي في 
ركضة 300 م ضمن البطولة ذاتها.
وفي بطولــة املرحوم علي ناهض 
االزل  املركز  على  الكرادي حصلت 
في سباق 150 م وملرتني متتاليتني، 
وفــي بطولــة اجلائــزة الكبــرى 
باشراف وزارة الشــباب والرياضة 
فازت باملركز األول في فعالية 400/ 

100 بريد.

الاعبة تــؤدي تدريباتها حاليا في 
منزلها بســبب احلظــر الصحي 
وتفشــي وبــاء »كورونــا« ويتابع 
 »Zoom« برنامج  عبــر  تدريباتها 
مدربهــا ثامر خلــف، وهي حترص 
على احلفاظ على لياقتها البدنية 
مترقبة موعد بــدء التدريبات من 
جديد برفقة العبي املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية وتأمل ان 
انطاقها  نقطــة  املضمار  يكون 
على  واحلصــول  التفــوق  نحــو 
البطوالت الكبيــرة ومتثيل العراق 
اثر  في احملافل اخلارجيــة لتقتفي 
شعوب  السابقة  البطلة  خالتها 

قحطان.

الفيفا: الكلمات ال تعبر 
عن حزننا على رحيل هادي

علي كاظم لن يفرط بفرصة الوطني

شمس بسام.. طموحات 
التفوق في عروس األلعاب

علي كاظم

تخصيص ثالث قاعات في المركز 
الوطني للموهبة الرياضية 

للحجر الصحي في أزمة كورونا

8
تركي كاظم جودة.. 
بين غياهب الموت 

وخلود اإلبداع

12 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com
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الصباح الجديد - متابعة:
يرجــح أن إيران ســتواجه "أول 
توبيخ أوروبي رســمي" من قبل 
مراقبني نوويني دوليني منذ ثماني 
سنوات، بعد أن اشتكى مفتشو 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
الســماح لهم  الذرية من عدم 
بالوصــول إلى أماكن يشــتبه 
بأنها اســتضافت أنشطة ذرية 
قبــل عقدين، اذ أفــادت مصادر 
مطلعة، بحسب ما نقلت وكالة 
وأملانيا  فرنســا  بأن  "بلومبيرغ" 
وبريطانيــا، قامت قبيل اجتماع 
مجلــس محافظــي الوكالــة 
الدولية بصياغة مســودة قرار، 
بـ"التعامــل  إيــران  ملطالبــة 
الشامل" مع املفتشني الدوليني.
حصلت  التي  الوكالــة  ولفتت 
قرار  على جــزء مــن مســودة 
وأملانيا  بريطانيا  من  كل  أعدتها 
وفرنســا لالجتماع املقبل جمللس 
محافظــي الوكالــة الدوليــة 
عقب  وذلك  الذريــة،  للطاقــة 

شــكوى قدمها مفتشــو هذه 
املذكــور  القــرار  أن  الوكالــة، 
سيكون - في حال اعتماده - أول 
إيران  ضد  دبلوماســي"  "توبيخ 

منذ عام 2012.
الدول  تعــرب  أن  املنتظــر  ومن 
األوروبيــة فــي قرارهــا الــذي 
مــن املتوقع أن يحظــى بدعم 

الشــديد  القلق  عن  أميركــي، 
إيران للوكالة  إزاء عدم ســماح 
الدولية للطاقة الذرية بالوصول 
النوويــة مبوجب  إلــى املواقــع 

"البروتوكوالت امللحقة".
امللحقة  البروتوكــوالت  وتتمتع 
بنفس صالحيات االتفاق النووي، 
للوكالــة  مبوجبهــا  ويســمح 
الدولية بتنفيذ عمليات تفتيش 

فورية.
لهجتها  إيــران  صعدت  وكانت 
قــال  إذ  االثنــني،  األول  أمــس 
املتحدث باســم وزارة اخلارجية، 
عباس موســوي، إنه "إذا اتخذت 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
قــراراً غير بناء فمــن احملتمل أن 
نرد"، مهــدداً الوكالة مبا وصفه 
بـــ "رد مقابــل"، دون أن يوضح 
إن أعضاء  طبيعته، لكنه قــال 
مــاذا  "ســيخمنون  الوكالــة 

سيكون القرار".
وكان مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بدأ االثنني 
الذي  الفصلي  اجتماعه  املاضي 
ميتد ألربعة أيــام، ملراجعة تقرير 
إيران  برنامج  حــول  العام  املدير 

النووي ضمن جدول األعمال.

ووجــه رافائيل غروســي، املدير 
العام للوكالة أمس أيضا حتذيرًا 
إليــران، مطالًبا املســؤولني في 
للمفتشني  بالسماح  البلد  هذا 
"علــى الفــور" بالوصــول إلى 
موقعــني حددتهمــا الوكالــة 

سابقا.
كما أعربــت الوكالــة الدولية 
األســبوع املاضي عــن "قلقها 
الشديد" إزاء رفض إيران املستمر 
لتفتيــش بعض املواقــع، قائلة 
إن بعض األنشــطة الســابقة 
في تلك املواقــع رمبا كانت جزءا 
مــن "برنامج إلنتاج األســلحة 

النووية".
األول  امس  إيــران  أكدت  وكانت 
االثنني، أنها ســترد على أي قرار 
غيــر منطقي لوكالــة الطاقة 
الذرية، كما أكدت روسيا أنها لن 
تسمح باستخدام مجلس األمن 
وذلك  النووي،  باالتفــاق  لإلضرار 
بعد حتذير من الوكالة إليران من 
منع مفتشيها من أداء عملهم.

ايران معرضة لمواجهة اول توبيخ رسمي
من دول اوربية جراء شكوى للطاقة الذرية

روسيا تساندها الموقف 

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
والتشــنج  التوتر  حدة  ارتفعت 
الــذي يعتــري العالقــات اصالً 
الرئيســني فــي  بــني احلزبــني 
الدميقراطي  كردســتان  اقليــم 
الكردســتاني واالحتــاد الوطني، 
برملان  رئيســة  قــررت  ان  بعــد 
كردســتان ريواز فايــق وهي عن 
احلصانة  اعــادة  الوطني،  االحتاد 

الــى عضو في برملان كردســتان 
كان احلزب الدميقراطي قد رفعها 
عنه، في جلســة سابقة متهيدا 
حملاكمتــه على خلفيــة اتهامه 
بالفساد  االقليم  حكومة  رئيس 

واهدار املال العام.
وزاد قرار رئيســة برملان كردستان 
فعل  ردود  وخلــف  بلــة،  الطني 
قاسية من قبل اعضاء في برملان 

االقليم عن احلــزب الدميقراطي، 
شــورى  مجلس  الى  جلأوا  الذين 
االقليم للطعن في قرار رئيســة 

برملان كردستان.
برملان االقليم  وينص قرار رئيسة 
االثنني،  االول  امــس  يوم  الصادر 
بالغاء قرار رفع احلصانة عن النائب 
عن اجلماعة االســالمية سوران 
عمر، الــذي صادق عليــه برملان 

السابقة  جلسته  في  كردستان 
التــي انعقدت بداية شــهر ايار 
الــى تفاقم ازمة  املنصرم، وادت 
الثقة بني احلزبني الرئيســني في 
االقليــم ومقاطعة اغلب الكتل 
احلزب  متهمة  اجمللس  جللســات 
الدميقراطي بالتفرد واســتخدام 
على  للسيطرة  املكونات  اصوات 

قرارات برملان كردستان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املالية  اللجنــة  اســتبعدت 
وصول  الثالثاء،  امس  النيابية  
ملشــروع  النهائية  املســودة 
قانون املوازنــة لعام ٢٠٢٠ إلى 
مجلس النواب، مشيرة الى ان 
هذا االمر يشجع على الفساد 
ألن احلكومــة ســتكون بدون 
حسابات ختامية وكذلك بدون 
اولويات في حــال لم تقم  اي 

باعداد موازنة للعام اجلاري.

وقــال مقــرر اللجنــة احمد 
الصفــار في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديــد ان " احلكومة 
متتنع عن ارسال املوازنة بسبب 
عدم استقرار اسعار النفط ".

وأضاف أن " احلكومة ســتلجأ 
إلى متشية موازنات شهرية "، 
مشيرا إلى أن " مجلس النواب 
رأي  لهما  كان  املالية  واللجنة 
مخالــف وهو ضرورة إرســال 
ســنوية  نصف  ولو  املوازنــة 

واألمر لم يحسم لغاية االن ".
وفي هــذا الصدد قــال عضو 
كوجر  جمال  املاليــة  اللجنة 
فــي تصريح آخر ان " احلكومة 
حســابات  بــدون  ســتكون 
ختاميــة وكذلــك بــدون اي 
اولويــات فــي حال لــم تقم 
باعــداد موازنة للعــام اجلاري 
على  ستشجع  فهي  وبالتالي 

الفساد ".
واضــاف ان “العجــز املالي ال 

ميكــن جتــاوزه اذ يتطلب ذلك 
العمل علــى احداث اصالحات 
كبيرة في البلد وباالســتعانة 
لتغطية عجز  االخرى  باالبواب 

املوازنة”.
وبني ان “تغطية العجز واخلروج 
الى  اليحتاج  املالية  االزمة  من 
املوظفني  لرواتب  اســتقطاع 
وامنــا فقــط تقليــل الرواتب 
كانت  حــال  فــي  اخلياليــة، 

احلكومة جادة باالصالحات”.

بارزاني يوجه تهديدا شديد اللهجة لالتحاد الوطني

ازمة جديدة بين الحزبين الرئيسين في االقليم
اثر قرار بإعادة الحصانة لنائب

المالية النيابية: الحكومة ستشجع
على الفساد في حال اغفلت اعداد الموازنة  

مخاوف موجة ثانية لكورونا تضرب 
6أسعار النفط
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الصباح اجلديد ـ وكاالت:
رفعــت املصانع فــي الصني اإلنتاج للشــهر 
الثاني على التوالي في أيار املاضي، مع تعافي 
البالد من حالة الُســبات االقتصادي بســبب 
فيروس كورونا، لكن املكاســب التي جاءت دون 

التوقعات تشير إلى أن التعافي يظل هشا.
وأظهرت البيانات الصادرة امس االثنني استمرار 
انكمــاش مبيعات التجزئة واالســتثمار، في 
مؤشــر على أن العديد من القطاعات تعاني 
مــن تداعيات إجراءات الغلق العام الواســعة 
بثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت ســابق 

من العام اجلاري.
وقال املسؤول باملكتب الوطني لإلحصاء جيانغ 
يوان، في بيان: »اإلنتاج الصناعي ككل يتحسن 

لكن تظل هناك مصاعب قليلة وضبابية«.
وأشــارت بيانات رسمية إلى تســارع اإلنتاج 
الصناعي 4.4 باملئة في مايــو مقارنة به قبل 
عام، وهي أعلى قراءة منذ تشرين األول، وتوقع 
احملللون في اســتطالع أجرتــه »رويترز« منوا 5 
باملئة مقارنة مع 3.9 باملئة في نيسان، وهو أول 
توســع منذ ظهور الفيروس في الصني أواخر 

العام املاضي.
لكن انهيار طلبيات التصدير وسط اإلجراءات 
العامليــة ملكافحــة الفيروس زاد مــن اعتماد 
املصانع على الطلب احمللي الذي يتعافى بوتيرة 

أبطأ.
وتراجعــت مبيعــات التجزئة للشــهر الرابع 
علــى التوالي، إذ جــاء التراجع بنســبة 2.8 
باملئة، انخفاضا من هبوط بنســبة 7.5 باملئة 
في نيســان، لكن أعلى من توقعــات احملللني 
النخفاض يبلغ 2 باملئة، وال يزال املســتهلكون 
حذرين فــي ظل خســائر كبيــرة للوظائف 

ومخاوف من موجة ثانية من اإلصابات.
وتراجعت االســتثمارات في األصــول الثابتة 
6.3 باملئة فــي الفترة من كانــون الثاني إلى 
أيار مقارنة بهــا قبل عام، وفي مقابل توقعات 
لهبوط 5.9 باملئة وانخفاض بلغ 10.3 باملئة في 

األشهر األربعة األولى من العام.
وأظهرت بيانات أخرى تراجع االسثتمار العقاري 
0.3 باملئة في الفترة من كانون الثاني إلى أيار، 

وهي نسبة أقل كثيرا من األشهر السابقة.

نيويورك ـ رويترز:
قال روبرت كابالن رئيس بنك االحتياطي االحتادي 
في داالس أمس االثنــني إن االقتصاد األمريكي 
سيشهدا انكماشا ”تاريخيا“ في الربع الثاني 
من هــذا العام قبــل أن يبــدأ بالتعافي، وإن 
البطالة ســتظل مرتفعة فــي نهاية 2020 . 
وأضاف كابالن أنه يتوقع أن يهبط الناجت احمللي 
االجمالي بنســبة 35 باملئة إلى 40 باملئة على 
أساس ســنوي في الربع الثاني ومن املنتظر أن 

يبدأ بالتعافي في النصف الثاني من العام.
وفي حلقــة نقاش عبر االنترنــت، قال كابالن 
أيضا إن معدل البطالة في الواليات املتحدة رمبا 
وصل إلى ذروتــه ومن املتوقع أن ينخفض على 
مدار الصيف، لكنه قد يظل عند مســتويات 

مرتفعة قرب 8 باملئة في نهاية العام.
في الســياق، أغلقــت بورصة وول ســتريت 
مرتفعة أمــس االثنني في أعقــاب إعالن من 
مجلس االحتياطي االحتــادي األمريكي )البنك 
املركزي( بزيادة حصة الشــركات في برنامجه 
ملشــتريات الســندات وهــو ما أعطــى ثقة 
للمســتثمرين الذيــن أزعجتهــم قفزة في 

اإلصابات اجلديدة مبرض كوفيد19-.
وأنهــى املؤشــر داو جونز الصناعي جلســة 
التــداول مرتفعا 157.17 نقطة، أو 0.62 باملئة، 
إلــى 25763.16 نقطــة بينما صعد املؤشــر 
ســتاندرد اند بورز500 األوســع نطاقا 25.28 
نقطــة، أو 0.83 باملئة، ليغلــق عند 3066.59 

نقطة.
وأغلق املؤشر ناســداك اجملمع مرتفعا 138.26 

نقطة، أو 1.44 باملئة، إلى 9727.07 نقطة.
وســجلت أســهم شــركة موديرنا لصناعة 
األدوية قفــزة بأكثر من 7 في املئة عقب تقرير 
بأن إسرائيل في مرحلة متقدمة من محادثات 
لشــراء لقاحهــا املضــاد لفيــروس كورونا 

املستجد.

الصباح اجلديد ـ وكاالت:
رســوما  األوروبي  االحتــاد  فرض 
املنتجني خليوط  علــى  جمركية 
الزجاجية فــي الصني  األليــاف 
ومصــر بعد التوصــل إلى أنهم 
اســتفادوا من دعم غيــر عادل 
بأسعار منخفضة  بالبيع  سمح 

جدا في أوروبا.
وفي تقرير نشر يوم االثنني، قالت 
تشرف  التي  األوروبية،  املفوضية 
على السياسة التجارية في دول 

االحتاد األوروبي، إن تلك الشركات 
وأراض  تفضيلية  قروضــا  تلقت 
بشــكل  رخيصــة  وكهربــاء 
مصطنع ومســاعدات مختلفة 

وإعفاءات ش.
اجلمركيــة  الرســوم  وتشــمل 
شــركتني فــي مصــر تابعتني 
لـ«مجموعــة الصــني الوطنية 
مما  للدولة،  اململوكة  البناء«  ملواد 
يشــير إلى نظر االحتــاد األوروبي 
ألول مــرة بشــأن مــا إذا كانت 

مســاعدة الصني تدعم بشكل 
غير عادل الشركات الصينية في 
اخلارج. وفي العــادة ينظر االحتاد 
فقط فــي الدعم مــن حكومة 

الدولة املضيفة.
وإلــى جانــب رســوم مكافحة 
اإلغــراق ذات الصلة، ســيطبق 
االحتاد األوروبي رســوما جمركية 
بني 30 باملئــة و99.7 باملئة، وهي 
على  تطبــق  معــدالت  أعلــى 
وأقل  الصــني  مقرها  شــركات 

للعمليات  بالنســبة  معــدالت 
في مصر، وذلك بحســب اجلريدة 
األوروبــي،  لالحتــاد  الرســمية 
رجعي  بأثر  اجلمركية  والرســوم 

إلى 22 يناير 2020.
وخلصت املفوضية إلى أن احلصة 
الســوقية للمنتجني في الصني 
ومصــر زادت إلــى 31 باملئة في 
2018 مــن 23 باملئــة في 2015، 
في حني هبط متوســط أسعار 

مبيعاتهم بنسبة 14 باملئة.

الزجاجيــة  األليــاف  وخليــوط 
اســتخدامات واســعة النطاق، 
شفرات  في  اســتخدامها  مثل 
والقــوارب  الريــاح  تربينــات 

والشاحنات واملعدات الرياضية.
ومــن بــني املنتجــني األوروبيني 
أونــز كورنينغ  لهــا »يوروبيــان 
البلجيكيــة  فايبرغــالس« 
للصناعــات  و«شــومارا 
الفرنســية  النســيجية« 
و«زيرتكس« األملانية و«آهلستروم 

مونكشه غالسفيبر« الفنلندية.
بشــأن  أيضا  املفوضية  وتبحث 
دعم غيــر عادل مزعــوم تتلقاه 
شــركة »غوشــي« فــي مصر 
الصني  شركات  جملموعة  التابعة 
يتعلق  فيما  البناء  ملواد  الوطنية 
الزجاجية،  األليــاف  بتعزيــزات 
رسوما  مؤقت  بشــكل  وحددت 
بنسبة 8.7 باملئة في تلك احلالة، 
ومن املقرر صدور النتائج النهائية 

في متوز.

الصباح اجلديد ـ وكاالت:
بدأت املصارف الســورية العمل 
املركــزي  للمصــرف  بتعميــم 
القروض  منــح  بوقف  يطالــب 

بجميع أشكالها.
املركزي  ســوريا  مصــرف  وكان 
والعامة  اخلاصــة  املصارف  وجه 
بـ«التريــث في عمليــات منح/ 
االئتمانية«  التســهيالت  جتديد 

حتى إشعار آخر.
وقال املركزي إن تعميمه ذاك يأتي 
بناء على توجيهات رئيس مجلس 
الــوزراء، ويحمــل تاريخ اخلميس 
املاضــي، وهو يوم إعفــاء رئيس 
مجلس الــوزراء الســابق، عماد 

خميس، من مهامه.
وعلقت وزيرة االقتصاد السابقة، 
مليــاء عاصي، على قــرار املركزي 
قائلــة إن »وقف احلصــول على 
القروض بشــكل كامل كتدمير 

البيت ألن جدارا فيه تصدع«.
تدوينة في  وأشــارت عاصي في 
إلى  »فيســبوك«  في  صفحتها 
أن »وقف القروض والتســهيالت 
االئتمانيــة رمبــا يســهم فــي 
على  املضاربة  مــن  التخفيــف 
أن  وأنــه ميكن  الصرف«،  ســعر 
يكون ضروريا، إال أن »اللجوء إلى 
ائتمانية  خلطوط  القروض  حتويل 
هو األفضل وميكن أن يستمر ملدة 

طويلة«.
في الســياق، قال متعاملون في 
الســوق إنه جرى تداول الدوالرات 
الشحيحة في لبنان عند ما بني 
4300 و4500 ليــرة أمس االثنني، 
غيــر بعيد عــن األســعار التي 
عندما  املاضي  األسبوع  شهدها 
قــال رئيــس البــالد إن املصرف 
العملة  لدعم  املركزي سيتدخل 

احمللية التي حتاصرها املشاكل.
ميشــال  اللبناني  الرئيس  وكان 
عون قــال يوم اجلمعة إن املصرف 
املركزي ســيبدأ تغذية الســوق 
بالــدوالرات ســاعيا إلــى وقف 
انهيار للعملــة أدى إلى متاعب 

اقتصادية وأثار احتجاجات. 
ولــم يصــدر أمس أي بيــان من 
املصرف املركزي أو الرئاسة بشأن 

ضخ الدوالرات.
عمليات  فــي  مشــاركون  وقال 
الســوق إن هناك فوضى تتباين 
فيها أســعار الصرف في السوق 
اآلن  هي  التــي  الرســمية،  غير 
ألغلب  للسيولة  الرئيس  املصدر 
األشخاص بعد أن فرضت البنوك 

قيودا مشددة.
وفقدت العملــة احمللية أكثر من 
60 باملئة مــن قيمتها منذ أواخر 
العــام املاضي عندما انزلق لبنان 
بشــدة في أزمة ماليــة دفعت 

احلكومة إلى طلب مساعدة من 
صندوق النقد الدولي.

وتبقــي الدولة املثقلــة بالديون 
على ربط رســمي لسعر الدوالر 
عنــد 1507.5 ليــرة، لكــن في 
النقد  احتياطيــات  تقلص  ظل 
األجنبي، فإن ذلك الســعر متاح 
فقط لــواردات الوقــود واألدوية 

والقمح.
إن ســعر  الصرافني  أحــد  وقال 
الدوالر بلغ يوم االثنني 4300 ليرة، 
في حني قال صراف آخر وعميل إن 
العملــة األمريكية جرى تداولها 

عند 4500.
إنــه باع دوالرات  وقال عميل ثان 

عند أربعة آالف ليرة.
إلــى نحو  وكان الســعر قفــز 
خمســة آالف ليــرة األســبوع 
املاضي، مما أوقد شرارة احتجاجات 
في بعض املــدن، لكنه نزل بعد 
ذلك إلى 4500 في بعض مكاتب 
أعقاب  في  اجلمعة  يوم  الصرافة 

إعالن عون.
وفــي مســعى لكبح الســوق 
املركزي  املصــرف  أطلق  املوازية، 
نظام تسعير موحدا هذا الشهر 
 .3200 إلى  بهدف خفض السعر 
لكن مستوردين قالوا إن الدوالرات 
غير متاحة بالسعر األقل، والذي 

حتدد أمس االثنني عند 3910.

ارتفاع إنتاج المصانع 
في الصين وسط حذر 

المستهلكين

توقعات بانكماش 
»تاريخي« لالقتصاد 

االتحاد األوروبي يفرض رسومًا جمركية على المصنعين في الصين ومصراألميركي

وقف منح القروض في المصارف السورية

متابعة الصباح اجلديد:

أمس  النفط  أســعار  تراجعــت 
إصابة  حــاالت  ضربت  إذ  االثنني، 
الصني  كورونا  بفيــروس  جديدة 
املتحــدة،  والواليــات  واليابــان 
لتتفاقم اخملاوف من احتمال عودة 
املرض للتفشي على نطاق واسع 
مبا قد يضــر بتعافي الطلب على 

الوقود.
وانخفضت العقــود اآلجلة خلام 
برنت 15 سنتا مبا يعادل 0.4 باملئة 
إلــى 38.58 دوالر للبرميل. وهبط 
الوســيط  تكســاس  غرب  خام 
األمريكي 49 ســنتا أو 1.3 باملئة 

إلى 35.77 دوالر للبرميل.
مديــر  باترســون  وارن  وقــال 
األوليــة  الســلع  ســتراتيجية 
موجة  ”ســتزيد  آي.إن.جي  فــي 
جدية من حــاالت اإلصابة اخملاوف 
الطلب  تعافي  أن  مــن  بالتأكيد 
قد يســتغرق فترة أطول مما كان 

يُعتقد سابقا.“
وبعد قرابة شهرين دومنا أي حالة 
جديدة، أعلن املسؤولون في بكني 
عــن 79 إصابة بفيــروس كورونا 

على مدار األيام األربعة األخيرة.
وبدأت احلاالت تزيــد في الواليات 
املتحــدة أيضا، إذ ســجلت أكثر 
25 ألف حالة إصابة إضافية  من 
إبالغ مزيد  يوم السبت وحده مع 
الواليــات عن عدد قياســي  من 
حلــاالت العدوى اجلديــدة ودخول 

املستشفيات بسبب املرض.
من  اقتصادية  بيانــات  وجــاءت 
الصــني دون التوقعــات. فقد زاد 
4.4 باملئة في  اإلنتاج الصناعــي 
أيار مقارنة بالفترة نفســها قبل 
أقل  التي جاءت  الزيادة  عام، لكن 
من املتوقع تشــير إلى أن مسار 
ثانــي أكبــر اقتصاد في  تعافي 

العالم سيكون مضطربا.
وبالرغم مــن ذلك، زادت املصافي 
الصينية مــن إنتاجيتها في أيار 
بنسبة 8.2 باملئة في أيار مقارنة 
إلى  الفترة قبل عام لتصل  بذات 

نحو 13.6 مليون برميل يوميا.
ومن املقرر أن جتتمع جلنة مراقبة 
تقودها أوبك يوم اخلميس ملناقشة 
كميات اخلفض القياسية احلالية 
في اإلنتــاج والتأكد من أن الدول 
عمليات  مــن  بحصتها  التزمت 

اخلفض.

وقال مسؤولون عراقيون يعملون 
فــي حقــول نفطيــة لرويتــرز 
يوم األحــد إن العــراق، اتفق مع 
شركات نفط كبيرة تدير حقوله 
العمالقة في جنــوب البالد على 
تعميق خفض إنتاج النفط اخلام 

في حزيران.
وقالــت مصــادر إن الســعودية 
قلصت كميات اخلــام للتحميل 
في متوز التي ستمد بها خمسة 

مشترين على األقل في آسيا.
شــركة  قالت  قريبة،  ناحية  من 

جازبــروم نفــت الروســية إنها 
خفضت إنتاجهــا %19 في إطار 
الشــركة  أوبك+.  وتفضل  اتفاق 
تطبيــق التخفيضــات في اآلبار 
التي ميكن أن يعود إنتاجها سريعا 
إلى طبيعته، مؤكدة إن العراق لم 
يطلب منها خفض إنتاج النفط 

هناك أو في كردستان.
فــي الشــأن ذاته، قال ســهيل 
املزروعــي وزيــر الطاقــة بدولة 
إنه  اإلمارات العربية أمس االثنني 
واثق بــأن دول مجموعــة أوبك+ 

ضعيفا  امتثــاال  أظهــرت  التي 
املتفق  االنتاجية  للتخفيضــات 
بتعهداتهــا،  ســتفي  عليهــا 
مضيفا أنه توجد عالمات على أن 
بينما  يرتفع  النفط  على  الطلب 
إجراءات  الــدول  بعــض  تخفف 

العزل العام.
وحلفاء  أوبك  منظمــة  واتفقت 
روســيا،  مقدمتهم  فــي  لهــا 
يشــكلون ما يعــرف مبجموعة 
أوبــك+، هذا الشــهر على متديد 
 9.7 قدرها  انتاجيــة  تخفيضات 

مليون برميــل يوميا حتى نهاية 
متوز. وطالبوا أيضــا أولئك الذين 
لم ميتثلــوا حتى اآلن بأن يعوضوا 
عن ذلــك بتخفيضــات إضافية 

الحقا.
وفي ندوة علــى االنترنت نظمها 
مجلس األطلســي، قال املزروعي 
”مــا لم يكن لدينــا موجة أخرى 
أعتقد  فإننــي  من كوفيــد19-، 
أننا ســنرى تعافي الطلب بوتيرة 
مناسبة للتخفيضات التي قمنا 

بتنفيذها.“

أعضاء أوبك+ يأملون بتعافي الطلب بوتيرة مناسبة للتخفيضات

المركزي اللبناني يسعى إلى الحد من انهيار الليرة

انخفضت العقود 
اآلجلة لخام برنت 15 

سنتا بما يعادل 0.4 
بالمئة إلى 38.58 

دوالر للبرميل. وهبط 
خام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 

49 سنتا أو 1.3 بالمئة 
إلى 35.77 دوالر 

للبرميل.

مخاوف موجة ثانية لكورونا تضرب أسعار النفط

السعودية أمام خيارين صعبين..إلغاء 
3الحج أو تقليص عدد الحجيج
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الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت الشــرطة الفرنســية إنها تدخلت خــال الليل 
الستعادة األمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم 
شبان النار في ســيارات وحاويات قمامة على مدار األيام 

الثاثة املاضية.
وأوضحت الشرطة احمللية في بيان لها، أمس االول االثنني، 
على موقع التواصل االجتماعــي »تويتر«: »األحداث التي 
وقعت في األيــام القليلة املاضية في منطقة جريزي في 
ديجون، حيث كانت هناك جتمعات من الشــباب تسببوا 
في إشعال النيران في مركبات وحاويات قمامة، لن تسفر 
إال عن مزيد من انعدام األمن وإشاعة اخلوف بني السكان، 

في أعقاب أحداث عطلة نهاية األسبوع«.
وأفادت وســائل إعام فرنسية بأن اشتباكات اندلعت في 

عطلة نهاية األسبوع، بني مجموعات شبان متنافسة.
واندلعت اشــتباكات في األشهر القليلة املاضية، وسط 
بعض املناطق الســكنية التي تقطنها أســر محدودة 
الدخل، في أنحاء فرنسا، حيث أدت قواعد اإلغاق والعزل 
العام الصارمــة التي فرضت في وقت ســابق للتصدي 

لفيروس كورونا، إلى تأجيج توترات اجتماعية.
واعلنت فرنسا االثنني تسجيل 29 وفاة جديدة ناجمة عن 
فيروس كورونا املستجد. وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا 
ملعــدل الوفيات اليوميــة، الذي انخفض دون مســتوى 
30 حالة ويبقى دون هذا املســتوى لليوم الســادس على 
التوالي، وذلك بعد أن جتاوز مستوى 900 - 1000 في بعض 

األيام خال مرحلة ذروة اجلائحة في الباد.

الصباح الجديد - وكاالت:
قتل ثاثة جنود هنود في اشــتباك على احلدود الصينية، 
حســبما أعلن اجليش الهندي الثاثاء، عقب أسابيع من 

تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآالف اجلنود من اجلانبني.
وكثيرا مــا تقع مواجهات بني الدولتني النوويتني بشــأن 
حدودهمــا البالغة 3500 كلم، والتي لم يتم ترســيمها 
بشكل صحيح، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى 

في عقود.
وقال متحدث عســكري هندي في بيان »وقعت مواجهة 
عنيفة مســاء أمس )اإلثنني( جنم عنها قتلى. القتلى من 

اجلانب الهندي هم ضابط وجنديان«.
وأعلن اجليش الهندي عن ضحايا »من اجلانبني« لكن بكني 
لم تشــر إلى أي قتلى أو جرحى موجهــة أصابع االتهام 

للهند في احلادثة.
واتهمــت بكني الهنــد بتجاوز احلــدود املتنــازع عليها 
»واستفزاز ومهاجمة عناصر صينيني ما أدى إلى مواجهة 

جسدية خطيرة بني قوات احلدود على اجلانبني«.

الصباح الجديد - وكاالت:
 يلتقي وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيــو في هــاواي اليــوم األربعاء 
املسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي 
فــي اجتمــاع هــو األول علــى هذا 
املســتوى بني أكبر قوتني في العالم 
بعد أشــهر من التوّترات الشــديدة 
ما  بحســب  بينهما،  باعــدت  التي 

أفادت وسائل إعام عّدة.
أول من  وكانت صحيفة »بوليتيكو« 
أشــار إلى اجتماع مرتقب في هاواي، 
الواقع في احمليط  األميركي  األرخبيل 
الهادئ، بني بومبيو ومســؤول صيني 

كبير لم حتّدد هويته.
واإلثنــني نقلــت صحيفة »ســاوث 
تشاينا مورنينغ بوست« الصادرة في 

هونغ كونغ عن مصدر لم تســّمه أّن 
املســؤول الصيني الذي ســيلتقيه 
بومبيو في هاواي هو يانغ جيشــي، 
كبير مســؤولي السياسة اخلارجية 
في احلــزب الشــيوعي الصيني، وأّن 
اليوم  ســيعقد  بينهما  االجتمــاع 

األربعاء.
وفــي حني لــم تُــدل وزارة اخلارجية 
األميركية بأّي تعليق على هذه األنباء، 
اكتفت نظيرتها الصينية بالقول إّن 

البلدين »أبقيا على تواصلهما«.
ويعود آخر اجتماع رســمي عقد بني 
نيســان/أبريل،   15 إلى  ويانغ  بومبيو 
العاقات األميركية- ومّذاك شهدت 

الصينية مزيداً من التدهور.
وكان بومبيو في صدارة املســؤولني 

بشــّدة  انتقدوا  الذين  األميركيــني 
الصني على طريقة إدارتها ألزمة وباء 

كوفيد19-.
وفــي بادئ األمر اّتهــم بومبيو بكني 
بأّنهــا أخفت نطاق تفّشــي فيروس 
كورونا املســتجّد ومــدى خطورته، 
محّماً إياها بالتالي املســؤولية عن 
تفّشي الوباء في سائر أنحاء العالم 
)أكثر  الذين حصدهم  الضحايا  وعن 
مــن 430 ألفــاً حتى اليــوم ربعهم 
تقريباً فــي الواليــات املتحدة( وعن 
التداعيات التي تسّبب بها وال سّيما 

االقتصادية منها.
لكّن الوزير األميركي ما لبث أن صّعد 
من خطــورة اّتهامه لبكــني بقوله 
عانية إّنه يعتقــد أّن الفيروس، وإن 

كان أصله طبيعيــاً، فمن احملتمل أن 
يكون قد تسّرب عن طريق اخلطأ من 
مختبر في ووهــان، املدينة الصينية 
التــي ظهــر فيها كوفيــد19- ألول 
مرة في أواخــر 2019. وترفض الصني 
أّنها  مؤّكــدة  االتهامات،  هــذه  كل 
تعاملت بكامل الشــفافية مع أزمة 
تصاعدت  أن  لبثــت  وما  كوفيد19-. 
الصينية-األميركية  التوّتــرات  حّدة 
وتشّعبت مع دخول الرئيس األميركي 
ترامب على خط تهديد بكني  دونالد 
بإجراءات انتقاميــة لدورها في هذه 

»املذبحة اجلماعية العاملية«.
األمر  بلغ  أيار/مايــو  وفي منتصــف 
بترامب حّد التهديد بقطع العاقات 
أّنه لم  مع العماق اآلسيوي، مؤّكداً 

يعــد يرغب في التحــّدث مع نظيره 
شي جينبينغ الذي لطاملا وصفه بأّنه 

صديقه.
وارتفعت حــّدة التوتــرات مع إعان 
بعض  إلغــاء  علــى  عزمه  ترامــب 
االمتيازات املعطــاة لهونغ كونغ في 
تربطها  التي  اخلاصــة  العاقة  إطار 
بالواليات املتحدة، وذلك على خلفية 
للجدل  مثير  القومي«  »لألمن  قانون 
املســتعمرة  علــى  بكني  فرضتــه 

البريطانية السابقة.
لكّن املواضيع اخلافيــة بني البلدين 
هي أكثــر بكثير إذ تشــمل ملّفات 
متتّد من احلــرب التجارية إلى حقوق 
اإلنســان مروراً باّتهامات واشــنطن 
لبكني بعسكرة بحر الصني اجلنوبي.

الصباح الجديد - وكاالت:
قيدت إيــران توفير خدمات تنظيم 
الدولة،  األسرة في مستشــفيات 
في إطار ســعيها إلى زيــادة عدد 

سكانها.
وقررت عدم إجراء عمليات التعقيم 
في املراكز الطبية التابعة للدولة، 

توفير  علــى  ســتحافظ  ولكنها 
موانــع احلمل للنســاء الاتي قد 
تكــون صحتهن عرضــة للخطر 
فقط. ولكن تلك اخلدمات ستظل 

متاحة في املستشفيات اخلاصة.
وقــد أصبحــت احلكومــة قلقة 
بسبب قلة عدد املواليد، وزيادة عدد 

كبار السن بني السكان.
انخفض  قــد  الســكان  منو  وكان 
إلى نســبة واحد في املئة. وإن لم 
يتخذ إجراء، بحسب ما قالته وزارة 
الصحــة، فقد تصبح إيــران أكبر 
دول العالم ســنا خال الـ30 سنة 

املقبلة.

في  السكاني  النمو  نسبة  وكانت 
الباد قبــل عامني 1.4 فــي املئة. 
العراق  فــي  النســبة  هذه  وتبلغ 
اجملاور 2.3 في املئة، وفي السعودية 
1.8في املئة، بحسب بيانات البنك 

الدولي.
الزيجات،  أن نســبة عــدد  كمــا 

بسبب الصعوبات االقتصادية التي 
ذكرته  ما  بحسب  الباد،  تواجهها 

وكالة إرنا الرسمية لألنباء.
وأفاد نائب وزير الصحة، سيد حامد 
بركاتي، الشــهر املاضي بأن معدل 
الزواج انخفض بنسبة ٤٠ في املئة 

خال العقد املاضي.

وقال: »مع اســتمرار هــذا املعدل 
العالم سنا  بلدان  أكبر  ســنكون 

خال الـ30 سنة القادمة«.
وقد متتعت إيــران بارتفاع في عدد 
السكان بعد الثورة اإلسامية في 
تنفيذ  بدأت في  1979، لكنها  عام 
من  للحد  األسرة  تنظيم  سياسة 

زيادة السكان.
وال يــزال القائد األعلــى في الباد، 
علــي خامنئي، يدعــو الناس إلى 
إجناب أطفال أكثر، قائا إنه يريد أن 
يرى عدد السكان احلالي، البالغ 80 
مليونا، وقــد ارتفع إلى 150 مليون 

نسمة.

الشرطة الفرنسية تتدخل 
الستعادة األمن في ديجون  

مقتل ثالثة جنود من الهند 
في اشتباك على الحدود 

الصينية

اجتماع أزمة أميركي - صيني في هاواي اليوم بعد أشهر من التوّترات

إيران تحد من إجراءات تنظيم األسرة

الصباح الجديد - متابعة:
 

فيــروس كورونا  اجتــاح  منــذ 
صادمة  قــرارات  نقــرأ  العالم، 
يحدث  لم  وبعضها  واستثنائية 
طيلة قرون وحتت أي ظرف مر به 
هذا البلد او ذاك. ضمن القرارات 
العربية  الشعوب  صدمت  التي 
واملســلمة منع صلوات اجلمعة 
احتمالية  تداولت  التي  واالخبار 

الغاء مراسم احلج.
الوقت  في  الســعودية  وتواجه 
احتمال  بني  صعبا  خيارا  احلاضر 
إلغاء احلــج للمرة  أو  تقليــص 
األولــى فــي التاريــخ احلديث، 
في قــرار ينطوي علــى مخاطر 
اململكة  مواجهة  مع  سياسية 
كورونــا  فيــروس  لتفشــي 

املستجد.
وتضغــط العديــد مــن الدول 
اإلسامية على الرياض من أجل 
إصدار قرارها بشأن املضي قدما 
في موسم احلج املقرر في أواخر 

متوز/يوليو املقبل.
ويبدو من غيــر املرجح أن يجري 
تنظيم موســم احلــج بكامل 
خاصة  االســتيعابية،  قدرتــه 
بعــد دعوة اململكة املســلمني 
في أواخــر آذار/مارس املاضي إلى 
التريث فــي إبرام عقود متعلقة 
تفشي  بســبب  والعمرة  باحلج 

الفيروس.
وأّكد مســؤول جنوب آســيوي 
على تواصل مع ســلطات احلج 
الســعودية لوكالة فرانس برس 
»األمــر معلق بــني خيارين، إما 
أو  إقامة حــج باالســم فقط، 

إلغائه بشكل تام«.
ســعودي  مســؤول  وأوضــح 
اتخاذ  »سيتم  أنه  برس  لفرانس 

القرار واإلعان عنه قريبا«.
دولة  أكبر  إندونيســيا،  وأعلنت 
إسامية من حيث عدد السكان، 
عدولها  اجلــاري  الشــهر  اوائل 
عن املشــاركة في موسم احلج 
بسبب اخملاطر املرتبطة بفيروس 
قرار  فــي  املســتجد،  كورونــا 

وصفته بـ »الصعب واملرير«.
أيضا  وسنغافورة  ماليزيا  وقررت 

إلغاء مشاركة مواطنيها.
وأعلنــت العديد من الدول - من 
مصر واملغــرب إلى تركيا ولبنان 
قرار  بانتظار  أنها  بلغاريا-  وحتى 

السلطات السعودية.
كما حث مســؤولون مسلمون 
في دول اخرى مثل فرنسا الناس 
العام  إلى  احلــج  »تأجيل«  على 

املقبل بسبب اخملاطر املوجودة.
ويعّد احلــج من أكبر التجمعات 
البشرية سنويا في العالم. لكن 
الفريضة  أداء هذه  قد يشــكل 
النتشار  رئيســة محتملة  بؤرة 
العدوى حيــث أن مايني احلجاج 
يتدّفقون  العالــم  مــن حــول 
املزدحمة  الدينيــة  املواقع  على 
ألداء  املكّرمة  مدينة مكــة  في 

املناسك.

ولكن األمر قد يكون مبنزلة برميل 
بارود حيث أن إلغاء احلج قد يؤدي 
إلــى إثارة حفيظة املتشــّددين 
زيارة  يدعــون الســتمرار  الذين 
اخملاطر  رغم  املقدســة  األماكن 

الصحية.
اململكة  إدارة  طريقة  وتســّلط 
لألزمــة  الســعودية  العربيــة 
الضوء أيًضا علــى دور حّكامها 
بصفتهم األوصياء على األماكن 
املقدســة األمر الــذي منحهم 
على مدى عقــود طويلة مصدر 

نفوذ سياسي.
ويرى عمر كرمي وهو باحث زائر في 
املعهد امللكي للخدمات املتحدة 
معضلة  »فــي  الســعودية  أن 
تظهر  قرارها،  إعان  في  التأخير 
أنها تتفهم العواقب السياسية 

إللغاء احلج أو تقليص حجمه«.
اجلنــوب  املســؤول  وبحســب 
آسيوي، فإن اململكة تقوم حاليا 
مبقاربتها  الوقــت«  »بكســب 
احلــذرة. وأضاف »فــي اللحظة 
األخيرة في حال قالت السعودية 
+نحن مستعدون للحج بشكل 
كامــل+ فإن العديــد من الدول 
)لوجيستيا( لن تكون في موقع« 

يسمح لها باملشاركة.
لرحات  احلالــي  اإليقــاف  ومع 
الطيران الدولية، فإن ســيناريو 
تنظيــم احلج بشــكل مقلص 
للســكان احمللني قد يبدو األكثر 

احتماال، بحسب املسؤول.
وســيكون قرار إلغاء احلج األول 
اململكة  تأسيس  منذ  نوعه  من 

في عام 1932.

احتواء تفشــي  اململكة  وحتاول 
فيروس كورونا املستجد مع زيادة 
كبيرة في احلاالت املسجلة يوميا 
تخفيف  منــذ  الوفاة  وحــاالت 
الباد  في  التنقل  إجراءات حظر 

اواخر الشهر املاضي.
السعودية  الســلطات  وقامت 
هــذا الشــهر بإعادة تشــديد 
الصحية  االحترازية  اإلجــراءات 
في مدينة جدة، بوابة املسافرين 

ألداء مناسك العمرة واحلج.
القرار في  إصدار هذا  وســيأتي 
للمملكة حيث  وقت حســاس 
تصارع الدولة النفطية أســعار 
اخلــام املتدنيــة التــي قّلصت 
الذي  الوقــت  فــي  العائــدات 
يســتعد فيــه العالــم لركود 
اقتصادي بســبب إجراءات احلد 

من فيروس كورونا.
ومت أيضا تعليــق أداء العمرة في 

آذار/مارس املاضي.
الدينيــة حيويــة  والســياحة 
بالنســبة جلهود السعودية في 
وتطوير  للنفــط  االرتهان  وقف 
مصــادر دخــل بديلــة، كونها 
تســاهم في ضخ 12 مليار دوالر 
وفقا  عــام،  االقتصــاد كل  في 

ألرقام حكومية.
وسيخّيب إلغاء أو تقليص احلج 
الذين  آمــال مايني املســلمني 
غالًبــا ما ينفقــون مّدخراتهم 
للســفر ألداء مناســك احلــج، 
وينتظر بعضهم سنوات طويلة 
حتى يحصلوا على موافقة من 
سلطاتهم وسلطات السعودية 

للحج.

الحرب تلوح في األفق

وتواجه السعودية 
في الوقت الحاضر 

خيارا صعبا بين احتمال 
تقليص أو إلغاء الحج 

للمرة األولى في 
التاريخ الحديث، في 

قرار ينطوي على 
مخاطر سياسية مع 
مواجهة المملكة 

لتفشي فيروس 
كورونا المستجد.

السعودية أمام خيارين صعبين..إلغاء الحج أو تقليص عدد الحجيج

الصباح الجديد - وكاالت:
 

أفادت وسائل إعام كورية شمالية 
رسمية امس الثاثاء أن جيش الباد 
»في جهوزية كاملة« للتحرك ضد 
كوريا اجلنوبيــة، في تصعيد جديد 

للهجة في شبه اجلزيرة الكورية.
ومنذ مطلع الشــهر، كثفت بيونغ 
يانــغ اإلدانات الاذعــة إزاء جارتها 
الكوريني  املنشقني  ضد  وخصوصا 
الشــماليني الذيــن يرســلون من 
اجلنــوب منشــورات دعائيــة عبر 
املنطقــة املنزوعــة الســاح الى 

الشمال.
النظام  أعلــن  املاضي  واالســبوع 
الكوري الشــمالي عن قطع قنوات 
والعسكرية  السياســية  اإلتصال 

مع »العدو« الكوري اجلنوبي.
واملنشــورات التي غالبــا ما تعلق 
علــى بالونات تصل الــى األراضي 
الكوريــة الشــمالية او توضع في 
زجاجات في النهر احلدودي، تتضمن 
عــادة انتقــادات ألداء الزعيم كيم 

جون اون في مجال حقوق االنســان 
أو طموحاته النووية.

ويرى بعــض اخلبــراء أن بيونغ يانغ 
مع  بأزمة  التســبب  الى  تســعى 
ســيول فــي وقت مــا تــزال فيه 
املفاوضات حول امللــف النووي مع 

واشنطن متوقفة.
وقالت هيئة أركان اجليش الشعبي 
الكوري امس الثاثــاء إنها »تعمل 
خط  لتحويل  حتــرك  خطــة  على 
نقلت  كمــا  قلعة«،  الــى  اجلبهة 
الشــمالية  الكورية  االنباء  وكالة 

الرسمية.
وهذا ميكن أن يشمل خصوصا إعادة 
احتال مناطق مت نزع الساح فيها 

مبوجب اتفاق بني الكوريتني.
كورية  إعــام  وســائل  وتشــتبه 
جنوبيــة بأن ذلك قــد يعني إعادة 
نصب مراكز مراقبة كان اجلاران قررا 

إزالتها في 2018 خلفض التوتر.
الشمالي  الكوري  اجليش  ويخطط 
أيضا إلرسال منشورات »على نطاق 
واسع« الى كوريا اجلنوبية، بحسب 

البيان.
واالثنــني حــض الرئيــس الكوري 

مــون جاي-ايــن مهندس  اجلنوبي 
التقارب عام 2018، الشــمال على 

عدم »ترك نافذة احلوار مغلقة«.
ومنــذ احتجاجات الشــمال على 
ارســال منشــورات مــن اجلنوب، 
أطلقت ســيول ماحقات قضائية 
بحــق مجموعتني من املنشــقني 
الكوريني الشماليني بتهمة إرسال 
هذه العناصــر الدعائية من اجلانب 

اآلخر من احلدود.
الثاثاء  الشــمالية  كوريا  وفجرت 
مكتــب االرتباط مع كوريا اجلنوبية 
في مدينة كايسونغ احلدودية، كما 
أعلنت وزارة التوحيد بعد أيام على 
تصعيد بيونــغ يانغ لهجتها حيال 
سيول. وقال مكتب املتحدث باسم 
الــوزارة »كوريا الشــمالية فجرت 
عند  كايسونغ  في  االرتباط  مكتب 
بالتوقيت احمللي.   »14,49 الســاعة 
ويتولى هــذا املكتب إدارة العاقات 

بني الكوريتني.
دقائــق على  بعد  البيــان  وصــدر 
ســماع دوي انفجار ورؤية ســحب 
الدخان ترتفع من مدينة كايسونغ 
الصناعية التــي يقع فيها مكتب 

االرتبــاط على احلــدود، كما أوردت 
وكالــة يونهاب الكوريــة اجلنوبية 

نقا عن مصادر لم حتددها.
ويأتــي ذلــك بعدمــا أعلنت كيم 
يــو يونغ شــقيقة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ اون في نهاية 
األســبوع »قريبا، سيظهر املشهد 
التنسيق املشترك  املأساوي ملكتب 
بني الشــمال واجلنــوب وهو منهار 

متاما«.
ومنذ مطلع الشــهر، كثفت بيونغ 
يانــغ اإلدانات الاذعــة إزاء جارتها 
الكوريني  املنشقني  ضد  وخصوصا 
الشــماليني الذيــن يرســلون من 
اجلنــوب منشــورات دعائيــة عبر 
املنطقــة املنزوعــة الســاح الى 

الشمال.
واالســبوع املاضي، أعلــن النظام 
الكوري الشــمالي عن قطع قنوات 
والعسكرية  السياســية  اإلتصال 

مع »العدو« الكوري اجلنوبي.
-1950( الكوريــة  احلــرب  وانتهت 

1953( بهدنــة وليس اتفاق ســام 
ما يعني ان البلدين اجلارين ال يزاالن 

عمليا في حالة حرب.

تقرير

الجيش الكوري الشمالي في »جهوزية كاملة« للتحرك ضد سيول

بغداد - الصباح الجديد:
رجــح النائــب عن حتالــف الفتح 
محمد البلداوي , الثالثاء , استمرار 
قرار مجلــس النواب بتجميد عمل 
مجالس احملافظات بسبب الضغط 
اجلماهيــري باعتبارها أصبحت بؤر 
للفســاد, مبينا ان نواب احملافظات 
ســيقومون بواجــب مراقبة عمل 

احلكومات احمللية .
وقال البلــداوي في تصريح اطلعت 
” إعادة  عليــه الصبــاح اجلديــد: 
اجملالــس احمللية مرهــون بقرار من 
احملكمــة االحتاديــة , اال ان الظرف 
مطالب  تصاعــد  بســبب  احلالي 

على  اجملالــس  بإلغــاء  اجلماهيــر 
رمبا  للفساد  بؤرا  أصبحت  اعتبارها 
سيســتمر قرار البرملان بتجميدها 

في الوقت احلالي”.
وأضاف البلداوي، أنه “الميكن اصدار 
قرار وحتى قانون بإلغاء عمل اجملالس 
احملليــة لكونها مثبتة بالدســتور 

وهذا يتطلب تعديال دستوريا ” .
وأشــار إلــى أن “أعضــاء مجلس 
النواب لكل محافظة ســيقومون 
بواجــب مراقبة عمــل احلكومات 
النائب  قانونــي لكون  احمللية وهذا 
مســؤول عن مراقبة أي أداء يتعلق 

بالسلطات التنفيذية ”

ترجيح نيابي باستمرار تجميد 
عمل مجالس المحافظات 

بغداد - الصباح الجديد:
عــدت النائبــة عــن محافظة 
نينوى انتصــار اجلبوري ، الثالثاء ، 
احملافظة  البيئة االستثمارية في 
غيــر مهيأة لدخول الشــركات 
إلى  ذلك  عازيــة  االســتثمارية، 

الروتني والفساد والكومشن.
وقالــت اجلبــوري، فــي تصريح 
تابعته الصبــاح اجلديد: "بعض 
تخوفهــا  أبــدت  الشــركات 
احملافظة"،  إلــى  القــدوم  مــن 
مصطفى  الــوزراء  رئيس  داعية 

الكاظمي إلى "مالحقة الفساد 
بعيدا عن اجمللس األعلى ملكافحة 
الفســاد الذي لم يدخــل أحدا 
السجون واسترجاع األموال التي 

هربت خارج البالد".
وأضافــت أن "البيئــة القانونية 
هي األخرى من املعرقالت الطاردة 
لراس املال األجنبي"، مشيرة إلى 
أن " الكثير من الشركات العاملية 
القدوم  رفضــت  االســتثمارية 
بسبب  إلى محافظة مســتوى 

الفساد والرشوة والكومشن ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
االقتصاد  اعــرب عضــو جلنــة 
حامــد  النيابيــة  واالســتثمار 
استغرابه  عن  الثالثاء،  املوسوي، 
البطاقة  مفردات  توزيع  عدم  من 
التموينيــة لغايــة االن بذريعة 
عدم وجود أمــوال، وفيما قال أن 
دائرة تسجيل الشركات في وزارة 
التجارة لوحدها قادرة على تأمني 
ملدة  التموينية  البطاقة  مفردات 
عام كامل، اكد ان الفســاد في 

وزارة التجارة " يزكم األنوف ".
وقال املوســوي في تصريح “إننا 
التجارة  وزارة  صمت  نســتغرب 

على الرغم من أن دائرة مســجل 
الشركات في وزارة التجارة قادرة 
مفردات  تأمــني  علــى  لوحدها 
عام  ملــدة  التموينية  البطاقــة 
رئيس  املوســوي  ودعا  كامــل”. 
الــوزراء إلى “محاســبة اجلهات 
املقصرة في وزارة التجارة وتوجيه 
اجلهــات املعنيــة اإلســراع في  
إطالق حصتــني  متوينتني لتفادي 

أزمة شراء املواد الغذائية”.
وأشار املوســوي إلى أن “الفساد 
فــي وزارة التجــارة أصبح يزكم 
األنوف مالم تكن هناك معاجلات 

حقيقية”.

نائبة عن نينوى: الشركات العالمية 
تعزف عن االستثمار في الموصل 

جراء الفساد والعموالت

نائب: فساد وزارة التجارة
بات يزكم االنوف

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت جلنة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابيــة امس الثالثــاء، ان عدم 
التعاطــي اإليجابــي مــع قرار 
واحملاصيل  املنتجــات  دخول  منع 
الزراعيــة واحليوانية املســتوردة 
الفالحني  وجهود  باالقتصاد  اضر 
احملليني.وقال  واملنتجني  واملزارعني 
رئيس اللجنة ســالم الشــمري 
في بيان تلقــت  الصباح اجلديد 
نســخة منه، ان “الفترة األخيرة 
للسوق  واضحا  إغراقا  شــهدت 
املســتوردة  املنتجات  من  احمللية 
لالضرار  مقصــودة  حالة  وكأنه 
احمللية”. املنتجــات  من  مبثيالتها 
“اغلــب  ان  الشــمري  واضــاف 
الزراعية  واحملاصيــل  املنتجــات 
واحليوانيــة وصلــت فــي البالد 

وبدأت  الذاتــي  االكتفــاء  حلالة 
الوزارة وبدعم اللجنة التخطيط 
لالســواق  الفائــض  لتصديــر 
اخلارجية”.واعتبر أن “ما يشــهده 
الســوق احمللي من اصــرار على 
مثيلها  لها  مبنتجات  الرشــاقه 
خبيثة  مؤامــرة  وبكثــرة  احمللي 
لضرب االقتصــاد الوطني يدفع 
بدرجة  واملــزارع  الفــالح  ثمنها 

خاصة”.
وجدد الشــمري دعوته للجهات 
احلكومية الى “تشديد إجراءاتها  
فــي املنافــذ احلدوديــة وعــدم 
بالدخول  منتــج  ألي  الســماح 
مهمــا كان ..مطالبــا بإحالــة 
املتسببني بهذا الضرر الكبير إلى 
القضاء بتهمــة ضرب االقتصاد 
الوطني لصالح جهات خارجية”.

بغداد - وعد الشمري:
القانونية  اللجنة  اســتبعدت 
فــي مجلــس النــواب، أمس 
تزوير  حــاالت  حصول  الثالثاء، 
في االنتخابات املقبلة، مشيرة 
الكتــل عازمة على  أن  علــى 
إجرائها بشــكل مبكر، لكنها 
ربطتهــا بتوفيــر اإلمكانــات 
ملفوضية  املناســبة  الفنيــة 

االنتخابات.
اللجنة  رئيــس  نائــب  وقــال 
"قانــون  إن  الغــزي  محمــد 
االنتخابات يعد من أهم ثمرات 
التظاهرات، وحتولنا مبوجبه من 
إلى  النســبي،  التمثيل  نظام 
أعلى  اعتماد  من خالل  املباشر 

األصوات".
وتابــع الغزي فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "حســم 
الدوائــر االنتخابية، وهو  ملف 
أخــر عقبــة للتصديــق على 
القانون، يتعلق باجلوانب الفنية 
أكثر مما هو خالفات سياسية".

املقبلة  "املرحلة  أن  إلى  وأشار، 
تتطلــب توعيــة جماهيريــة 
وجهد في إيصــال الفكرة من 
تعدد الدوائر إلى الناخب سواء 
اعتمدنا الدائرة على مســتوى 

القضاء، أو النائب".
الغزي، أن "التشكيك في  وبني 
االقتراع ســيكون موجوداً بعد 
وهو  االنتخابات،  مــن  االنتهاء 
أمــر طبيعي ميارســه الطرف 

اخلاسر".
وأكد، أن "القانــون االنتخابات 
اجلديد تضمن عدداً من الفقرات 
ســتحول دون حصول أي حالة 
تزوير السيما ألصحاب البطاقة 
البايومتريــة التي تنطوي على 

بصمة العني".
"بطاقــات  أن  الغــزي،  وبــني 
تسحب  ســوف  األمد  قصيرة 
من أصحابها بعد إمتام عملية 
االقتراع وداخل املركز االنتخابي 
مباشرة و يستلمون وصالً لكي 
يحصلوا مبوجبه على البطاقة 

البايومترية".

ويواصل نائب اللجنة القانونية 
مت عقدها  "لقاءات  أن  النيابية، 
السياســية  الكتل  ممثلي  مع 
اتفــاق اجلميع  إلــى  أفضــت 
على ضرورة إجــراء االنتخابات 

املبكرة".
وشــّدد، علــى أن "الدســتور 
أوجب أجــراء انتخابات مبكرة 

خالل ســتني يوماً مــن تاريخ 
وبالتالي  النــواب،  حل مجلس 
الظروف  جميــع  تهيئة  يجب 
القانونية والفنية لالقتراع قبل 

املضي بحل اجمللس".
ومضى الغزي، إلى أن "السلطة 
بالتنســيق مــع  التنفيذيــة 
عن  املســؤولة  هي  املفوضية 

ومن  االنتخابات  موعــد  حتديد 
بعدهــا يتم العمــل على حل 
توفير  ضــرورة  مــع  البرملــان 
على  األمنية  البيئــة  الظروف 
والفني  السياسي  الصعيدين 

إلجراء االقتراع املبكر".
من جانبه، ذكــر عضو اللجنة 
صائــب خــدر، إن "اجتماعات 

عديدة مت عقدها من أجل حسم 
أخر فقرة من قانون االنتخابات 

املتعلقة بقانون االنتخابات".
وتابع خدر، أن "اللجنة القانونية 
ما زالت تستمع إلى آراء الكتل 
بشأن توزيع الدوائر السيما في 
املناطــق التي تشــهد صراعاً 

سياسياً".

القانونية النيابية: االنتخابات المبكرة باتت مطلبًا 
شعبيًا وقانونها الجديد لن يسمح بالتزوير فيها

اجتماع سابق للجنة القانونية

قالت إن االقتراع متوقف على توفير اإلمكانات الفنية للمفوضية

الزراعة النيابية: المنتجات تقريـر
المستوردة تغرق السوق في 

مؤامرة خبيثة لضرب االقتصاد
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بغداد _ الصباح الجديد :

احتفل الصحفيــون العراقيون 
 151 بالذكــرى  العــام  هــذا 
لعيدهــم الوطنــي كونه جاء 
االســرة  اثبتت  حيــث  متميزا 
الصحفية ومن خالل مسيرتها 
احلافلــة بالتضحيــة والعطاء 
املهني انهــا قادرة على ان تعيد 
لهــذا البلــد رونقــه ومجده ، 
املعبرة عن  الصادقــة  بالكلمة 
وصدق  ومعاناته  املواطن  ضمير 

انتمائه .
واقامــت نقابــة الصحفيــن 
الصحفية  واألســرة  العراقين 
احتفــاال كبيــرا مت خالله تكرمي 
الصحافــة  عائــالت شــهداء 
بدمائهم  رووا  الذيــن  العراقية 
خــالل  العــراق  ارض  الزكيــة 
األمنية  القــوات  مرافقتهــم 
في  األماميــة  اخلطــوط  فــي 
معركــة التحريــر ضــد فلول 
. واصدرت نقابة  داعش االرهابي 
املناســبة  بهذه  الصحفيــن 
بيانا اشــادت فيه بالــدور البارز 
للصحفيــن العراقيــن فــي 
وتعزيز  العراق  نهوض  مســيرة 
والدولي  واالقليمي  العربي  دوره 
املنظمات  في  تواجده  خالل  من 
العربية  الصحفيــة  والهيئات 

والدولية .
ويعد االحتفال بهذا احلدث املهم 
العراقية  الصحافــة  تاريخ  في 
هو اســتذكار للخطوات االولى 
لــوالدة صحيفــة الــزوراء في 
اخلامس عشــر من حزيران عام 
1869 لتأخذ اسما من حبيبتهم 
مع  ابتدأت  التــي  بغداد  مدينة 
مدحت  العثماني  الوالي  تعين 
باشــا على العــراق حيث جلب 
مدحت باشــا معه مطبعة من 
باريس لطبــع اجلريدة فيها ، ثم 
صناعية  مدرسة  بعدها  اسس 
في بغداد، وكان الهدف األساس 

للجريدة هو اعادة الثقة املفتقدة 
مابن املواطن والســلطة انذاك 
العراقين  للصحفيــن  وكان   .
وفــي املقدمــة نقابتهم نقابة 
بارز  دور  العراقيــن  الصحفين 
فــي مســيرة نهــوض العراق 
واالقليمي  العربــي  دوره  وتعزيز 
تواجده في  والدولي من خــالل 
الصحفية  والهيئات  املنظمات 
العربيــة والدوليــة حيث يرأس 
نقيــب الصحفيــن العراقين 
الصحفين  احتــاد  الالمي  مؤيد 
العــرب باالضافــة الى عضوية 
املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي 
للصحفين وقد عمل من خالل 

هذيــن املوقعــن علــى تبيان 
الصورة املشــرقة للعراق ودوره 

احلضاري على مدى التاريخ .
وياتي االحتفال بعيد الصحافة 
هذا العام متزامنا مع عمل دؤوب 
العادة  النقابة  قيــادة  به  تقوم 
للصحفين  الســنوية  املنحة 
التي توقفت منذ عده ســنوات 
وتســهيل اجــراءات حصــول 
الصحفين على اراضي سكنية 
واستثنائهم من الرسوم تقديراً 
لتضحياتهم دفاعا عن العراق .

كانــت صحيفــة الــزوراء أول 
صحيفة تصدر فــي بغداد في 
16 يونيو/حزيران 1869 في عهد 

الوالي مدحت باشا أبو الدستور، 
وكان عقلية اصالحية ومتحررة 
ولقــب بأبــي االحــرار، حيــث 
أجــرى العديد مــن االصالحات 
فــي الواليــات العراقية فأصدر 
جريدة الزوراء، وأســس مطبعة 
حكوميــة في بغــداد. وقدمت 
الــزوراء في عددهــا األول صورة 
باشا  مدحت  ملشــاريع  صادقة 
في مجال حتديث العراق.وظهرت 
بعدهــا صحــف رســمية في 
املوصل عــام 1885 وفي البصرة 

عام 1895 .
اما في عهد االحتالل البريطاني 
للعــراق للفترة ما بــن -1914 

احملتلــون  حــرص  فقــد   1918
علــى أصدار صحــف تعبر عن 
سياســتهم ووجهــة نظرهم  
الصحافة  أستخدام  الى  وجلأوا 
وســيلة للدعايــة حلكمهــم، 
بأنهــم  النــاس  ومخاطبــة 
أصحاب عــدل ورواد حرية. كما 
كانــت تنقل مــا يــرد لها من 
برقيــات وكاالت االنباء العاملية 
مقتصرة  كانــت  التــي  آنذاك 
على وكالتــي رويترز االنكليزية 
وأخذت  الفرنســية،  وهافــاس 
تلقي علــى عاتــق العثمانين 
مســؤولية تخلف العراق. ومن 
هذه الصحف ) صدى احلقيقة( 

البغدادية.  العرب(  و)  البغدادية 
التي صدر العدد االول منها في 
4/7/1917 و) االوقات ( البصرية. 
فقد بذلت املس بيل املستشارة 
ببغداد،  البريطانية  الشــرقية 
اهلل  عبد  احلــاج  فيلبي-  وجون 
فيلبــي، فيما بعد  املستشــار 
املعارف   دائــرة  البريطانــي في 
ووزارة الداخليــة ببغداد انذاك، 

جهودا الصدار هذه الصحف.
فالف حتية لالســرة الصحفية 
العراقية في عيدها وعهداً على 
العطاء من اجل رفعة  مواصلة 
بلدنا واعالء شأنه وليحفظ اهلل 

العراق وشعبه الكرمي . 

الصحفيون العراقيون يحتفلون بالذكرى )151( لعيدهم الوطني
استذكار لوالدة صحيفة الزوراء في 15 حزيران عام 1869

 اصدرت نقابة 
الصحفيين بيانا اشادت 

فيه بالدور البارز 
للصحفيين العراقيين 

في مسيرة نهوض 
العراق وتعزيز دوره 

العربي واالقليمي 
والدولي من خالل 

تواجده في المنظمات 
والهيئات الصحفية 

العربية والدولية  
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصرف النهرين االسالمي ) مصرف حكومي ( عن 
توزيع رواتب منتســبي الداخلية املوطنة لديه الشهر 

املاضي بشكل كامل”.
وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال احلكومي ،ان “ املصرف 
يبــارك اجلهود املبذولــة من منتســبي وزارة الداخلية 
في حفــظ االمن ومتابعة االجرائــات الصحية تنفيذاً 
لتعليمات اجلهــات اخملتصة مبتابعة جائحــة كورونا ، 
مضيفا أن رواتب منتســبي وزارة الداخلية للموطنن 
مع مصرفنا قد مت توزيعها للشهر املاضي دون أي تلكا .

واشــار الى ،انه “ جميع منتسبي الداخلية قد راجعوا  
فــروع مصرفنا او املنافذ اخلاصة بشــركة ســويج او 
باقي املنافذ االخرى واستلموا رواتبهم  وحسب حاجة 
والوقاية  السالمة  اجرائات  باتخاذ  املنتســبن ونوصي 

حفاظاً على سالمة اجلميع”.

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمت اللجنــة الوطنية العراقيــة للتربية والثقافة 
والعلوم مؤمترهــا الدولي الذي حمل عنــوان ) األوبئة 
واألمــراض في التاريــخ ... جتــارب ودروس( بالتعاون مع 
االحتاد الدولي للمؤرخن وجامعة ســليمان الدولية في 
اســطنبول وجامعة ســيدي محمد بن عبد اهلل في 

اململكة املغربية عبر املنصة االفتراضية . 
ونقــل األمن العام للجنة الوطنيــة العراقية للتربية 
والثقافة والعلوم دريد ضاري احليالي حتيات وزير التربية  
علي حميد مخلف للمشــاركن ودعمــه لهذا املؤمتر 
، موضحــاً إن اللجنة الوطنية العراقية ســبق لها إن 
نظمت عــدد كبيراً من الندوات واملؤمتــرات كان آخرها 
نــدوة عن املفهرس العراقي الكبيــر )كوركيس عواد( ، 
مبدياً رغبة معالــي وزير التربية في عقد هذه املؤمترات 

التي حتقق منفعة علمية كبيرة. 
من جانبــه حتدث الدكتــور عبد اللطيــف عبيد وزير 
التربية التونســي الســابق مســاعد األمــن العام 
للجامعة العربية  عن القيم العليا التي حتققها مثل 
هذه املؤمترات ، شــاكراً معالي رئيس اللجنة الوطنية 
العراقية وسعادة البروفيسور إبراهيم البيضاني األمن 
العام لالحتاد الدولي للمؤرخــن جلهودهما في تنظيم 

مثل هذه املؤمترات.
كما دعا البروفيسور الدكتور إبراهيم سعيد البيضاني 
األمــن العــام لالحتاد الدولــي للمؤرخــن إلى حتقيق 
التعاون العلمي بن املؤسسات املعرفية  في مثل هذه 
الظروف الصعبة التي يعيشــها العالــم اضافة الى 
تبادل املعلومات النافعة بن اهل العلم وشيوخ املعرفة 
لتفادي احملن ، واألزمات، واالســتفادة من جتارب املاضن 

لتدارك األخطار الوبائية التي تفتك بالعالم . 

بغداد _ الصباح الجديد :
اكــد مدير عام صحة بغــداد الرصافــة الدكتور عبد 
الغني سعدون الساعدي على تكثيف حمالت التوعية 
الصحية في احملال واالســواق الشــعبية مــن االزقة 

الواقعة ضمن الرقعة اجلغرافية في جانب الرصافة .
وخالل احلمالت مت تقدمي النصائح واالرشــادات التوعوية 
ألصحاب احملال التجارية في عدة اســواق شعبية منها 
سوق االولى، وسوق العبيدي، وسوق حسينية املعامل، 
والســوق التابع ملنطقة 9 نيسان،  فضـــالً عن توزيع 
الكمامات عليهم وتقدمي املطويات والرسائل التي تبن 
خاللها اعــراض املرض  وطرق الوقاية منه وأتباع الطرق 

الصحية الوقائية لضمان عدم االصابة بالعدوى .

بغداد _ الصباح الجديد :
اكد وزير الزراعــة املهندس محمد 
كــرمي اخلفاجي بأن الــوزارة ماضية 
الزراعية  العملية  مفاصل  بتطوير 
وزيادة إنتاج شتى احملاصيل الزراعية 
ودعم املنتج احمللي وبضمنها قطاع 
البســتنة والتمور من خالل تعديل 
الفقرة األولى من القانون )٣٥( لعام 

. )١٩٨٣(
واضاف الوزير ان هذه الفقرة تتعلق 
الزراعي  باالعمال املكملة للنشاط 
باألراضــي التــي مت التعاقد عليها 
ضمــن هــذا القانون والــذي نص 

على إقامة معمــل تعليب التمور 
كانت  حيث  الطماطــم  ومعجون 
ســابقا ضمن األراضــي اململوكة 
حصرا واالن ستكون ضمن األراضي 

املؤجرة وهي قضية تكاملية.
واوضــح الوزير أن موضــوع جتديد 
العقود الزراعية ســيتم من خالل 
الصالحيات  الزراعية  الشعب  منح 
وســنقوم  لتجديدهــا  الكاملــة 
اخلاصة  اإلجــراءات  بتقليص كافة 
بتجديد العقود ، الفتا الى أن هناك 
لألراضي  العقــود  لفســخ  توجه 
الزراعيــة غير املســتغلة وإعالنها 

الزراعين  للمتفرغن  أو  للمزايــدة 
وهنــاك أكثر مــن 5 ماليــن دومن 
األراضي  غير مســتغلة من ضمن 
الزراعيــة البالغــة ٢5 مليون دومن 
حيث ســنتابع املوضــوع من خالل 
البطاقــة الزراعية مــع احملافظن، 
وهناك قرار صادر من مجلس الوزراء 
املوقــر مت اعمامه في وقت ســابق 
يتعلق بفسخ العقود لألراضي غير 
املســتغلة  على وفق القرار )١٥٤( 
قاضي  وبصالحية   )٢٠٠١( بتاريــخ 

اجلنح بحجز اخملالف لبنود العقد.
واشار الوزير إلى تثمن الوزارة جلميع 

جهــود الفالحن بتوفيــر احملاصيل 
الزراعيــة ومواصلة العمل الزراعي 

وبشقيه النباتي واحليواني. 
الى ذلك بحــث الوزير مع محافظ 
بابل حسن منديل بحضور الوكيل 
اإلداري للوزارة الدكتور مهدي سهر 
اجلبوري ملــف املتعاقدين الزراعين 
وإمكانية منــح احملافظن صالحية 
فســخ العقــود لألراضــي غيــر 

املستغلة زراعيا .
القانون  ان  اللقاء  الوزير خالل  وأكد 
قد حــدد صالحية فســخ العقود 
حصرا  الزراعــة  لوزيــر  ومنحهــا 

لكونها تتعلق بامور إدارية وقانونية 
والتدقيق من خالل  التحقق  واجبة 
استحصال كل اإلجراءات القانونية 
، مبينــا أن الوزارة مــع الالمركزية 
الصالحيــات  احملافظــات  ومنــح 
الكافيــة لتطوير العمــل الزراعي 
وفقــا ملا نصت عليه التشــريعات 
والقوانن. ولفــت الوزير إلى ضرورة 
الكافي  االســتقرار  الفــالح  منح 
ملواصلــة العمــل الزراعــي لزيادة 
الزراعية  املشــاريع  وإنشاء  اإلنتاج 
اخملتلفة، ومد يد العــون له لكونه 
يتحمل الكثيــر من أعباء العملية 

اخملتلفة  وتوفيــر احملاصيل  الزراعية 
، موضحــا أن الوزارة ماضية بتوفير 
جميــع املســتلزمات الزراعية من 
اســمدة وبذور ومبيــدات وتقانات 
حديثة للفالحن وحســب اخلطط 

والبرامج التي وضعتها الوزارة.
من جانبه أشــار محافظ بابل إلى 
اســتمرار التعاون مع وزارة الزراعة 
من أجل إيجاد بيئة مالئمة لتطوير 
احملافظة  الزراعــي فــي  القطــاع 
واحلصول على الصالحيات الكافية 
إلدارة امللــف الزراعي في محافظة 

بابل. 

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير التخطيط الدكتور خالد 
بتال النجم مع رئيس هيئة املنافذ 
الوائلي،  الدكتور عمــر  احلدوديــة، 
ومدير عام الهيئة العامة للگمارك 
فــي وزارة املاليــة، الدكتــور خالد 
صالح الدين، واقع العمل في املنافذ 
احلدوديــة، البحرية والبرية واجلوية، 
والســلع  البضائع  دخــول  وآليات 

املستوردة إلى العراق.

وأكد الوزير خالل اللقاء الذي حضره 
للتقييس  املركــزي  اجلهــاز  رئيس 
والسيطرة النوعية الدكتور حسن 
علي داود، ومدير عام الدائرة االدارية 
واملالية في هيئــة املنافذ احلدودية 
هيام نعمت محمــود، اكد أهمية 
اجلهات  بــن  العالــي  التنســيق 
احلكوميــة املعنية بعمــل املنافذ 
بهدف ضمان ســالمة  احلدوديــة، 
واحملافظة  الداخلة،  البضائع  وجودة 

على استقرار األسعار في األسواق 
احملليــة، فضال عن ضمــان حقوق 
التجــار واملســتوردين، علــى وفق 
النافذة، مشددا  األنظمة والقوانن 
على ضــرورة، اخضاع جميع املنافذ 
احلدوديــة للســلطات االحتاديــة، 
املقبلة ستشــهد  االيام  ان  مبينا، 
حوارا مع حكومة اقليم كردستان، 
بشــأن توحيــد آليــات العمل في 
املنافــذ احلدودية، وضرورة شــمول 

الســلع الداخلة عبر تلــك املنافذ 
للفحص، أســوة بقية باقي املنافذ 
االحتادية األخــرى .  واضاف الوزير ان 
واسع  العراقية  االستيرادات  حجم 
جدا ويشــمل ١٣٠ دولة، وهذا األمر 
يتطلــب امكانات وقــدرات كبيرة، 
للسيطرة على فحص كل ما يدخل 
إلى البلد من سلع ومنتجات، ولهذا 
مت التعاقد مع عدد من الشــركات 
العامليــة الفاحصة لتتولى فحص 

جانب من مستوردات القطاع اخلاص 
في بلد املنشــأ، إضافة الى اجلهود 
التي يبذلها منتسبو اجلهاز املركزي 
للتقييــس والســيطرة النوعيــة 
املتواجدين في املنافذ احلدودية،كما 
الــوزارة إلى اســتكمال  تســعى 
مشاريع مختبرات الفحص احلديثة 
املوجودة فــي احملافظات ذات املنافذ 
احلدوديــة. مــن جانبه عّبــر رئيس 
الدكتور  احلدوديــة  املنافــذ  هيئة 

عمر الوائلي، عــن تقديره للجهود 
الداعمــة التــي يقدمها الســيد 
الوزيــر للهيئة، مشــيرا الى متانة 
التعاون املشترك مع اجلهاز املركزي 
النوعية،  والســيطرة  للتقييــس 
بالتنســيق مع اجلهات  وسعيهما 
االخرى ومنها وزارة املالية، الى امتتة 
متطورة،  آليات  ووضع  املنافذ  عمل 
ميكن مــن خاللها ضمان ســالمة 

دخول السلع الى البلد. 

مصرف النهرين االسالمي 
يوزع رواتب منتسبي 

الداخلية الموطنة لديه

اللجنة الوطنية العراقية 
للتربية تقيم مؤتمرًا دوليًا 

عن األوبئة واألمراض

صــّحـة الرصــافة تواصل 
حمالتها الصحية التوعوية 

باألسواق الشعبية  

وزير الزراعة : نسعى الى تفعيل األعمال المكملة للنشاط باألراضي الزراعية

وزير التخطيط يؤكد وضع آليات متطورة لضمان سالمة السلع والبضائع المستوردة

بالتنسيق مع بعثة البنك الدولي في العراق

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلـــن وزيــر العمــل والشــؤون 
الركابي  عادل  الدكتور  االجتماعية 
عزم الــوزارة تنفيذ خطــة تنمية 
اجتماعية موســعة بالتنسيق مع 

بعثة البنك الدولي في العراق. 
واجرى الركابي اجتماعا مشــتركا 
مع بعثة البنــك الدولي في العراق  
والتدريب  العمل  بحضور مدير عام 
املهني فــي الوزارة رائد جبار باهض 
وناقــش معها املواضيــع املتعلقة 
بدعم الوزارة ومساندتها في تنفيذ 
استراتيجيتها في دعم الفئات التي 
ترعاهــا ومنها مــا يتعلق مبوضوع 
احلماية االجتماعية وتوســيع فئة 
بيانات  قاعدة  وانشــاء  الشــمول 

رصينة ومتكاملة. 
وبن الوزيــر ان من اهــم املواضيع 
االخــرى التي متت مناقشــتها مع 
التقاعد  هــي  الدولي  البنك  بعثة 
والضمــان االجتماعــي للعمــال 
ومــا يتعلــق بدعــم ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة من خالل توفير 
، مشيرا  سبل دمجهم في اجملتمع 
الــى ان البعثة ابدت اســتعدادها 
لتقدمي الدعم املالي للوزارة إلعانتها 
في تنفيــذ خططها التنموية جتاه 

الشرائح التي ترعاها. 
اســتعدادها  تبدي  الوزارة  ان  وتابع 
التــام فــي التعــاون مــع فريــق 
البنــك الدولــي في العــراق وانها 
ستشكل فرقاً متخصصة لتنفيذ 
البروتوكوالت التي مت االتفاق عليها 
وهي جــادة في احــداث انعطافة 
ايجابية واضحة في مجاالت عملها 

مبساعدة شركائها االجتماعين. 
من جهته اوضح مدير مكتب البنك 
الدولي في العــراق رمزي نعمان ان 
البنك سيستمر في دعم الوزارة ملا 
مير به العراق مــن اوضاع اقتصادية 
الوضع  اثرت ســلبا على  متدهورة 
التي  الفقيرة  للعائالت  املعيشــي 
ترعاها الوزارة الفتاً الى ان االجتماع 
اثمر عن العديد من االتفاقات التي 
من شــأنها النهوض بعمل الوزارة 
ودعــم الشــرائح املنضويــة حتت 

رعايتها.

على صعيد اخر تـرأس وزير العمل 
لهيئة  الثالثــة  اجللســة  اجتماع 
الرأي بحضور املالك املتقدم للوزارة 
ودوائرها ملناقشــة مشــروع قانون 

املركز العراقي للعمل التطوعي. 
وبن الوزير خالل االجتماع ان العمل 
التطوعي يسهم بشكل كبير في 
الدولة من خالل  دعم مؤسســات 

املبــادرات التي تتبناهــا منظمات 
اجملتمع املدني، والناشــطن مشيراً 
الى ان العديــد من الدول املتقدمة 
التطوعي  العمل  اســلوب  تعتمد 

لتطويــر قابلياتها وعلى اخلصوص 
في اوقــات االزمات من خالل الدعم 
الــذي تقدمــه منظمــات اجملتمع 

املدني وغيرها .
واضاف الوزيــر ان العمل التطوعي 
هو رغبــة ذاتية لــدى املتطوع في 
تقــدمي دعم معــنَّ ملؤسســة او 
نحوها، لــذا يتوجــب التمييز بن 
املتطوع صاحب الرغبة في احلصول 

على امتيازات، 
وبــن املتطوع ذي الدافــع والتوجه 
بطبيعــة  وهــؤالء  االنســاني.. 
احلــال يكون عملهــم ضمن حدود 

قابلياتهم وامكانياتهم. 
ودعــا الركابــي الى ايجــاد حلول 
ســريعة ملوضوع التوازن الوظيفي 
في عدد من هيئــات و دوائر الوزارة 
فضــال عــن مناقشــة اخلطــط 
املســتقبلية  واالســتراتيجيات 
لتحقيق التنمية االجتماعية. كما 
جرت خالل االجتماع مناقشة نتائج 
تنفيذ اخلطــة العامة للوزارة لعام 
2019 واجلوانــب املتعلقة لتنظيم 

عمل بعض دوائر الوزارة...
كما استقبل الوزير اطفاالً من ذوي 

االعاقة واالحتياجــات اخلاصة  من 
محافظــة نينوى في مقــر الوزارة 
ووجه  الــى طلباتهــم  واســتمع 
بتلبيتها واالستجابة لها بالسرعة 
الســياقات  وفق  علــى  املمكنــة 

االصولية. 
وبــن الركابــي ان الــوزارة ابــدت 
اهتماما خاصا مبلــف ذوي االعاقة 
ومنحتــه زخماً مهنيــاً من خالل 
االســتمرار بعمل هيئة رعاية ذوي 
واستحداث  املستطاع  قدر  االعاقة 
استمارة الكترونية لتقدمي الطلبات 
فضال  املعامالت  وترويج  والشكاوى 
املفضية  االستراتيجيات  وضع  عن 
املتطورة في  البلــدان  الى مواكبة 

تعاملها مع املعاقن. 
وتخلل اللقاء اطالق مناشــدة من 
قبــل االطفــال املعاقــن وذويهم 
الــى بقية املســؤولن والــوزارات 
فــي  العالقــة  ذات  واملؤسســات 
احلكومــة ليحذوا حذو وزارة العمل 
في رعايتهــم وكل قدر تعلق االمر 
بعملــه وفقاً ملــا اقرتــه القوانن 
يسهم  ومبا  النافذة  والتشــريعات 

بدمجهم في اجملتمع.

تقرير

وزير العمل يعلن تنفيذ خطة تنمية موسعة تخص شرائح الحماية االجتماعية
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الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت الشــرطة الفرنســية إنها تدخلت خــال الليل 
الستعادة األمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم 
شبان النار في ســيارات وحاويات قمامة على مدار األيام 

الثاثة املاضية.
وأوضحت الشرطة احمللية في بيان لها، أمس االول االثنني، 
على موقع التواصل االجتماعــي »تويتر«: »األحداث التي 
وقعت في األيــام القليلة املاضية في منطقة جريزي في 
ديجون، حيث كانت هناك جتمعات من الشــباب تسببوا 
في إشعال النيران في مركبات وحاويات قمامة، لن تسفر 
إال عن مزيد من انعدام األمن وإشاعة اخلوف بني السكان، 

في أعقاب أحداث عطلة نهاية األسبوع«.
وأفادت وســائل إعام فرنسية بأن اشتباكات اندلعت في 

عطلة نهاية األسبوع، بني مجموعات شبان متنافسة.
واندلعت اشــتباكات في األشهر القليلة املاضية، وسط 
بعض املناطق الســكنية التي تقطنها أســر محدودة 
الدخل، في أنحاء فرنسا، حيث أدت قواعد اإلغاق والعزل 
العام الصارمــة التي فرضت في وقت ســابق للتصدي 

لفيروس كورونا، إلى تأجيج توترات اجتماعية.
واعلنت فرنسا االثنني تسجيل 29 وفاة جديدة ناجمة عن 
فيروس كورونا املستجد. وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا 
ملعــدل الوفيات اليوميــة، الذي انخفض دون مســتوى 
30 حالة ويبقى دون هذا املســتوى لليوم الســادس على 
التوالي، وذلك بعد أن جتاوز مستوى 900 - 1000 في بعض 

األيام خال مرحلة ذروة اجلائحة في الباد.

الصباح الجديد - وكاالت:
قتل ثاثة جنود هنود في اشــتباك على احلدود الصينية، 
حســبما أعلن اجليش الهندي الثاثاء، عقب أسابيع من 

تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآالف اجلنود من اجلانبني.
وكثيرا مــا تقع مواجهات بني الدولتني النوويتني بشــأن 
حدودهمــا البالغة 3500 كلم، والتي لم يتم ترســيمها 
بشكل صحيح، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى 

في عقود.
وقال متحدث عســكري هندي في بيان »وقعت مواجهة 
عنيفة مســاء أمس )اإلثنني( جنم عنها قتلى. القتلى من 

اجلانب الهندي هم ضابط وجنديان«.
وأعلن اجليش الهندي عن ضحايا »من اجلانبني« لكن بكني 
لم تشــر إلى أي قتلى أو جرحى موجهــة أصابع االتهام 

للهند في احلادثة.
واتهمــت بكني الهنــد بتجاوز احلــدود املتنــازع عليها 
»واستفزاز ومهاجمة عناصر صينيني ما أدى إلى مواجهة 

جسدية خطيرة بني قوات احلدود على اجلانبني«.

الصباح الجديد - وكاالت:
 يلتقي وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيــو في هــاواي اليــوم األربعاء 
املسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي 
فــي اجتمــاع هــو األول علــى هذا 
املســتوى بني أكبر قوتني في العالم 
بعد أشــهر من التوّترات الشــديدة 
ما  بحســب  بينهما،  باعــدت  التي 

أفادت وسائل إعام عّدة.
أول من  وكانت صحيفة »بوليتيكو« 
أشــار إلى اجتماع مرتقب في هاواي، 
الواقع في احمليط  األميركي  األرخبيل 
الهادئ، بني بومبيو ومســؤول صيني 

كبير لم حتّدد هويته.
واإلثنــني نقلــت صحيفة »ســاوث 
تشاينا مورنينغ بوست« الصادرة في 

هونغ كونغ عن مصدر لم تســّمه أّن 
املســؤول الصيني الذي ســيلتقيه 
بومبيو في هاواي هو يانغ جيشــي، 
كبير مســؤولي السياسة اخلارجية 
في احلــزب الشــيوعي الصيني، وأّن 
اليوم  ســيعقد  بينهما  االجتمــاع 

األربعاء.
وفــي حني لــم تُــدل وزارة اخلارجية 
األميركية بأّي تعليق على هذه األنباء، 
اكتفت نظيرتها الصينية بالقول إّن 

البلدين »أبقيا على تواصلهما«.
ويعود آخر اجتماع رســمي عقد بني 
نيســان/أبريل،   15 إلى  ويانغ  بومبيو 
العاقات األميركية- ومّذاك شهدت 

الصينية مزيداً من التدهور.
وكان بومبيو في صدارة املســؤولني 

بشــّدة  انتقدوا  الذين  األميركيــني 
الصني على طريقة إدارتها ألزمة وباء 

كوفيد19-.
وفــي بادئ األمر اّتهــم بومبيو بكني 
بأّنهــا أخفت نطاق تفّشــي فيروس 
كورونا املســتجّد ومــدى خطورته، 
محّماً إياها بالتالي املســؤولية عن 
تفّشي الوباء في سائر أنحاء العالم 
)أكثر  الذين حصدهم  الضحايا  وعن 
مــن 430 ألفــاً حتى اليــوم ربعهم 
تقريباً فــي الواليــات املتحدة( وعن 
التداعيات التي تسّبب بها وال سّيما 

االقتصادية منها.
لكّن الوزير األميركي ما لبث أن صّعد 
من خطــورة اّتهامه لبكــني بقوله 
عانية إّنه يعتقــد أّن الفيروس، وإن 

كان أصله طبيعيــاً، فمن احملتمل أن 
يكون قد تسّرب عن طريق اخلطأ من 
مختبر في ووهــان، املدينة الصينية 
التــي ظهــر فيها كوفيــد19- ألول 
مرة في أواخــر 2019. وترفض الصني 
أّنها  مؤّكــدة  االتهامات،  هــذه  كل 
تعاملت بكامل الشــفافية مع أزمة 
تصاعدت  أن  لبثــت  وما  كوفيد19-. 
الصينية-األميركية  التوّتــرات  حّدة 
وتشّعبت مع دخول الرئيس األميركي 
ترامب على خط تهديد بكني  دونالد 
بإجراءات انتقاميــة لدورها في هذه 

»املذبحة اجلماعية العاملية«.
األمر  بلغ  أيار/مايــو  وفي منتصــف 
بترامب حّد التهديد بقطع العاقات 
أّنه لم  مع العماق اآلسيوي، مؤّكداً 

يعــد يرغب في التحــّدث مع نظيره 
شي جينبينغ الذي لطاملا وصفه بأّنه 

صديقه.
وارتفعت حــّدة التوتــرات مع إعان 
بعض  إلغــاء  علــى  عزمه  ترامــب 
االمتيازات املعطــاة لهونغ كونغ في 
تربطها  التي  اخلاصــة  العاقة  إطار 
بالواليات املتحدة، وذلك على خلفية 
للجدل  مثير  القومي«  »لألمن  قانون 
املســتعمرة  علــى  بكني  فرضتــه 

البريطانية السابقة.
لكّن املواضيع اخلافيــة بني البلدين 
هي أكثــر بكثير إذ تشــمل ملّفات 
متتّد من احلــرب التجارية إلى حقوق 
اإلنســان مروراً باّتهامات واشــنطن 
لبكني بعسكرة بحر الصني اجلنوبي.

الصباح الجديد - وكاالت:
قيدت إيــران توفير خدمات تنظيم 
الدولة،  األسرة في مستشــفيات 
في إطار ســعيها إلى زيــادة عدد 

سكانها.
وقررت عدم إجراء عمليات التعقيم 
في املراكز الطبية التابعة للدولة، 

توفير  علــى  ســتحافظ  ولكنها 
موانــع احلمل للنســاء الاتي قد 
تكــون صحتهن عرضــة للخطر 
فقط. ولكن تلك اخلدمات ستظل 

متاحة في املستشفيات اخلاصة.
وقــد أصبحــت احلكومــة قلقة 
بسبب قلة عدد املواليد، وزيادة عدد 

كبار السن بني السكان.
انخفض  قــد  الســكان  منو  وكان 
إلى نســبة واحد في املئة. وإن لم 
يتخذ إجراء، بحسب ما قالته وزارة 
الصحــة، فقد تصبح إيــران أكبر 
دول العالم ســنا خال الـ30 سنة 

املقبلة.

في  السكاني  النمو  نسبة  وكانت 
الباد قبــل عامني 1.4 فــي املئة. 
العراق  فــي  النســبة  هذه  وتبلغ 
اجملاور 2.3 في املئة، وفي السعودية 
1.8في املئة، بحسب بيانات البنك 

الدولي.
الزيجات،  أن نســبة عــدد  كمــا 

بسبب الصعوبات االقتصادية التي 
ذكرته  ما  بحسب  الباد،  تواجهها 

وكالة إرنا الرسمية لألنباء.
وأفاد نائب وزير الصحة، سيد حامد 
بركاتي، الشــهر املاضي بأن معدل 
الزواج انخفض بنسبة ٤٠ في املئة 

خال العقد املاضي.

وقال: »مع اســتمرار هــذا املعدل 
العالم سنا  بلدان  أكبر  ســنكون 

خال الـ30 سنة القادمة«.
وقد متتعت إيــران بارتفاع في عدد 
السكان بعد الثورة اإلسامية في 
تنفيذ  بدأت في  1979، لكنها  عام 
من  للحد  األسرة  تنظيم  سياسة 

زيادة السكان.
وال يــزال القائد األعلــى في الباد، 
علــي خامنئي، يدعــو الناس إلى 
إجناب أطفال أكثر، قائا إنه يريد أن 
يرى عدد السكان احلالي، البالغ 80 
مليونا، وقــد ارتفع إلى 150 مليون 

نسمة.

الشرطة الفرنسية تتدخل 
الستعادة األمن في ديجون  

مقتل ثالثة جنود من الهند 
في اشتباك على الحدود 

الصينية

اجتماع أزمة أميركي - صيني في هاواي اليوم بعد أشهر من التوّترات

إيران تحد من إجراءات تنظيم األسرة

الصباح الجديد - متابعة:
 

فيــروس كورونا  اجتــاح  منــذ 
صادمة  قــرارات  نقــرأ  العالم، 
يحدث  لم  وبعضها  واستثنائية 
طيلة قرون وحتت أي ظرف مر به 
هذا البلد او ذاك. ضمن القرارات 
العربية  الشعوب  صدمت  التي 
واملســلمة منع صلوات اجلمعة 
احتمالية  تداولت  التي  واالخبار 

الغاء مراسم احلج.
الوقت  في  الســعودية  وتواجه 
احتمال  بني  صعبا  خيارا  احلاضر 
إلغاء احلــج للمرة  أو  تقليــص 
األولــى فــي التاريــخ احلديث، 
في قــرار ينطوي علــى مخاطر 
اململكة  مواجهة  مع  سياسية 
كورونــا  فيــروس  لتفشــي 

املستجد.
وتضغــط العديــد مــن الدول 
اإلسامية على الرياض من أجل 
إصدار قرارها بشأن املضي قدما 
في موسم احلج املقرر في أواخر 

متوز/يوليو املقبل.
ويبدو من غيــر املرجح أن يجري 
تنظيم موســم احلــج بكامل 
خاصة  االســتيعابية،  قدرتــه 
بعــد دعوة اململكة املســلمني 
في أواخــر آذار/مارس املاضي إلى 
التريث فــي إبرام عقود متعلقة 
تفشي  بســبب  والعمرة  باحلج 

الفيروس.
وأّكد مســؤول جنوب آســيوي 
على تواصل مع ســلطات احلج 
الســعودية لوكالة فرانس برس 
»األمــر معلق بــني خيارين، إما 
أو  إقامة حــج باالســم فقط، 

إلغائه بشكل تام«.
ســعودي  مســؤول  وأوضــح 
اتخاذ  »سيتم  أنه  برس  لفرانس 

القرار واإلعان عنه قريبا«.
دولة  أكبر  إندونيســيا،  وأعلنت 
إسامية من حيث عدد السكان، 
عدولها  اجلــاري  الشــهر  اوائل 
عن املشــاركة في موسم احلج 
بسبب اخملاطر املرتبطة بفيروس 
قرار  فــي  املســتجد،  كورونــا 

وصفته بـ »الصعب واملرير«.
أيضا  وسنغافورة  ماليزيا  وقررت 

إلغاء مشاركة مواطنيها.
وأعلنــت العديد من الدول - من 
مصر واملغــرب إلى تركيا ولبنان 
قرار  بانتظار  أنها  بلغاريا-  وحتى 

السلطات السعودية.
كما حث مســؤولون مسلمون 
في دول اخرى مثل فرنسا الناس 
العام  إلى  احلــج  »تأجيل«  على 

املقبل بسبب اخملاطر املوجودة.
ويعّد احلــج من أكبر التجمعات 
البشرية سنويا في العالم. لكن 
الفريضة  أداء هذه  قد يشــكل 
النتشار  رئيســة محتملة  بؤرة 
العدوى حيــث أن مايني احلجاج 
يتدّفقون  العالــم  مــن حــول 
املزدحمة  الدينيــة  املواقع  على 
ألداء  املكّرمة  مدينة مكــة  في 

املناسك.

ولكن األمر قد يكون مبنزلة برميل 
بارود حيث أن إلغاء احلج قد يؤدي 
إلــى إثارة حفيظة املتشــّددين 
زيارة  يدعــون الســتمرار  الذين 
اخملاطر  رغم  املقدســة  األماكن 

الصحية.
اململكة  إدارة  طريقة  وتســّلط 
لألزمــة  الســعودية  العربيــة 
الضوء أيًضا علــى دور حّكامها 
بصفتهم األوصياء على األماكن 
املقدســة األمر الــذي منحهم 
على مدى عقــود طويلة مصدر 

نفوذ سياسي.
ويرى عمر كرمي وهو باحث زائر في 
املعهد امللكي للخدمات املتحدة 
معضلة  »فــي  الســعودية  أن 
تظهر  قرارها،  إعان  في  التأخير 
أنها تتفهم العواقب السياسية 

إللغاء احلج أو تقليص حجمه«.
اجلنــوب  املســؤول  وبحســب 
آسيوي، فإن اململكة تقوم حاليا 
مبقاربتها  الوقــت«  »بكســب 
احلــذرة. وأضاف »فــي اللحظة 
األخيرة في حال قالت السعودية 
+نحن مستعدون للحج بشكل 
كامــل+ فإن العديــد من الدول 
)لوجيستيا( لن تكون في موقع« 

يسمح لها باملشاركة.
لرحات  احلالــي  اإليقــاف  ومع 
الطيران الدولية، فإن ســيناريو 
تنظيــم احلج بشــكل مقلص 
للســكان احمللني قد يبدو األكثر 

احتماال، بحسب املسؤول.
وســيكون قرار إلغاء احلج األول 
اململكة  تأسيس  منذ  نوعه  من 

في عام 1932.

احتواء تفشــي  اململكة  وحتاول 
فيروس كورونا املستجد مع زيادة 
كبيرة في احلاالت املسجلة يوميا 
تخفيف  منــذ  الوفاة  وحــاالت 
الباد  في  التنقل  إجراءات حظر 

اواخر الشهر املاضي.
السعودية  الســلطات  وقامت 
هــذا الشــهر بإعادة تشــديد 
الصحية  االحترازية  اإلجــراءات 
في مدينة جدة، بوابة املسافرين 

ألداء مناسك العمرة واحلج.
القرار في  إصدار هذا  وســيأتي 
للمملكة حيث  وقت حســاس 
تصارع الدولة النفطية أســعار 
اخلــام املتدنيــة التــي قّلصت 
الذي  الوقــت  فــي  العائــدات 
يســتعد فيــه العالــم لركود 
اقتصادي بســبب إجراءات احلد 

من فيروس كورونا.
ومت أيضا تعليــق أداء العمرة في 

آذار/مارس املاضي.
الدينيــة حيويــة  والســياحة 
بالنســبة جلهود السعودية في 
وتطوير  للنفــط  االرتهان  وقف 
مصــادر دخــل بديلــة، كونها 
تســاهم في ضخ 12 مليار دوالر 
وفقا  عــام،  االقتصــاد كل  في 

ألرقام حكومية.
وسيخّيب إلغاء أو تقليص احلج 
الذين  آمــال مايني املســلمني 
غالًبــا ما ينفقــون مّدخراتهم 
للســفر ألداء مناســك احلــج، 
وينتظر بعضهم سنوات طويلة 
حتى يحصلوا على موافقة من 
سلطاتهم وسلطات السعودية 

للحج.

الحرب تلوح في األفق

وتواجه السعودية 
في الوقت الحاضر 

خيارا صعبا بين احتمال 
تقليص أو إلغاء الحج 

للمرة األولى في 
التاريخ الحديث، في 

قرار ينطوي على 
مخاطر سياسية مع 
مواجهة المملكة 

لتفشي فيروس 
كورونا المستجد.

السعودية أمام خيارين صعبين..إلغاء الحج أو تقليص عدد الحجيج

الصباح الجديد - وكاالت:
 

أفادت وسائل إعام كورية شمالية 
رسمية امس الثاثاء أن جيش الباد 
»في جهوزية كاملة« للتحرك ضد 
كوريا اجلنوبيــة، في تصعيد جديد 

للهجة في شبه اجلزيرة الكورية.
ومنذ مطلع الشــهر، كثفت بيونغ 
يانــغ اإلدانات الاذعــة إزاء جارتها 
الكوريني  املنشقني  ضد  وخصوصا 
الشــماليني الذيــن يرســلون من 
اجلنــوب منشــورات دعائيــة عبر 
املنطقــة املنزوعــة الســاح الى 

الشمال.
النظام  أعلــن  املاضي  واالســبوع 
الكوري الشــمالي عن قطع قنوات 
والعسكرية  السياســية  اإلتصال 

مع »العدو« الكوري اجلنوبي.
واملنشــورات التي غالبــا ما تعلق 
علــى بالونات تصل الــى األراضي 
الكوريــة الشــمالية او توضع في 
زجاجات في النهر احلدودي، تتضمن 
عــادة انتقــادات ألداء الزعيم كيم 

جون اون في مجال حقوق االنســان 
أو طموحاته النووية.

ويرى بعــض اخلبــراء أن بيونغ يانغ 
مع  بأزمة  التســبب  الى  تســعى 
ســيول فــي وقت مــا تــزال فيه 
املفاوضات حول امللــف النووي مع 

واشنطن متوقفة.
وقالت هيئة أركان اجليش الشعبي 
الكوري امس الثاثــاء إنها »تعمل 
خط  لتحويل  حتــرك  خطــة  على 
نقلت  كمــا  قلعة«،  الــى  اجلبهة 
الشــمالية  الكورية  االنباء  وكالة 

الرسمية.
وهذا ميكن أن يشمل خصوصا إعادة 
احتال مناطق مت نزع الساح فيها 

مبوجب اتفاق بني الكوريتني.
كورية  إعــام  وســائل  وتشــتبه 
جنوبيــة بأن ذلك قــد يعني إعادة 
نصب مراكز مراقبة كان اجلاران قررا 

إزالتها في 2018 خلفض التوتر.
الشمالي  الكوري  اجليش  ويخطط 
أيضا إلرسال منشورات »على نطاق 
واسع« الى كوريا اجلنوبية، بحسب 

البيان.
واالثنــني حــض الرئيــس الكوري 

مــون جاي-ايــن مهندس  اجلنوبي 
التقارب عام 2018، الشــمال على 

عدم »ترك نافذة احلوار مغلقة«.
ومنــذ احتجاجات الشــمال على 
ارســال منشــورات مــن اجلنوب، 
أطلقت ســيول ماحقات قضائية 
بحــق مجموعتني من املنشــقني 
الكوريني الشماليني بتهمة إرسال 
هذه العناصــر الدعائية من اجلانب 

اآلخر من احلدود.
الثاثاء  الشــمالية  كوريا  وفجرت 
مكتــب االرتباط مع كوريا اجلنوبية 
في مدينة كايسونغ احلدودية، كما 
أعلنت وزارة التوحيد بعد أيام على 
تصعيد بيونــغ يانغ لهجتها حيال 
سيول. وقال مكتب املتحدث باسم 
الــوزارة »كوريا الشــمالية فجرت 
عند  كايسونغ  في  االرتباط  مكتب 
بالتوقيت احمللي.   »14,49 الســاعة 
ويتولى هــذا املكتب إدارة العاقات 

بني الكوريتني.
دقائــق على  بعد  البيــان  وصــدر 
ســماع دوي انفجار ورؤية ســحب 
الدخان ترتفع من مدينة كايسونغ 
الصناعية التــي يقع فيها مكتب 

االرتبــاط على احلــدود، كما أوردت 
وكالــة يونهاب الكوريــة اجلنوبية 

نقا عن مصادر لم حتددها.
ويأتــي ذلــك بعدمــا أعلنت كيم 
يــو يونغ شــقيقة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ اون في نهاية 
األســبوع »قريبا، سيظهر املشهد 
التنسيق املشترك  املأساوي ملكتب 
بني الشــمال واجلنــوب وهو منهار 

متاما«.
ومنذ مطلع الشــهر، كثفت بيونغ 
يانــغ اإلدانات الاذعــة إزاء جارتها 
الكوريني  املنشقني  ضد  وخصوصا 
الشــماليني الذيــن يرســلون من 
اجلنــوب منشــورات دعائيــة عبر 
املنطقــة املنزوعــة الســاح الى 

الشمال.
واالســبوع املاضي، أعلــن النظام 
الكوري الشــمالي عن قطع قنوات 
والعسكرية  السياســية  اإلتصال 

مع »العدو« الكوري اجلنوبي.
-1950( الكوريــة  احلــرب  وانتهت 
1953( بهدنــة وليس اتفاق ســام 
ما يعني ان البلدين اجلارين ال يزاالن 

عمليا في حالة حرب.

تقرير

الجيش الكوري الشمالي في »جهوزية كاملة« للتحرك ضد سيول
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الصباح اجلديد ـ وكاالت:
رفعــت املصانع فــي الصني اإلنتاج للشــهر 
الثاني على التوالي في أيار املاضي، مع تعافي 
البالد من حالة الُســبات االقتصادي بســبب 
فيروس كورونا، لكن املكاســب التي جاءت دون 

التوقعات تشير إلى أن التعافي يظل هشا.
وأظهرت البيانات الصادرة امس االثنني استمرار 
انكمــاش مبيعات التجزئة واالســتثمار، في 
مؤشــر على أن العديد من القطاعات تعاني 
مــن تداعيات إجراءات الغلق العام الواســعة 
بثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت ســابق 

من العام اجلاري.
وقال املسؤول باملكتب الوطني لإلحصاء جيانغ 
يوان، في بيان: »اإلنتاج الصناعي ككل يتحسن 

لكن تظل هناك مصاعب قليلة وضبابية«.
وأشــارت بيانات رسمية إلى تســارع اإلنتاج 
الصناعي 4.4 باملئة في مايــو مقارنة به قبل 
عام، وهي أعلى قراءة منذ تشرين األول، وتوقع 
احملللون في اســتطالع أجرتــه »رويترز« منوا 5 
باملئة مقارنة مع 3.9 باملئة في نيسان، وهو أول 
توســع منذ ظهور الفيروس في الصني أواخر 

العام املاضي.
لكن انهيار طلبيات التصدير وسط اإلجراءات 
العامليــة ملكافحــة الفيروس زاد مــن اعتماد 
املصانع على الطلب احمللي الذي يتعافى بوتيرة 

أبطأ.
وتراجعــت مبيعــات التجزئة للشــهر الرابع 
علــى التوالي، إذ جــاء التراجع بنســبة 2.8 
باملئة، انخفاضا من هبوط بنســبة 7.5 باملئة 
في نيســان، لكن أعلى من توقعــات احملللني 
النخفاض يبلغ 2 باملئة، وال يزال املســتهلكون 
حذرين فــي ظل خســائر كبيــرة للوظائف 

ومخاوف من موجة ثانية من اإلصابات.
وتراجعت االســتثمارات في األصــول الثابتة 
6.3 باملئة فــي الفترة من كانــون الثاني إلى 
أيار مقارنة بهــا قبل عام، وفي مقابل توقعات 
لهبوط 5.9 باملئة وانخفاض بلغ 10.3 باملئة في 

األشهر األربعة األولى من العام.
وأظهرت بيانات أخرى تراجع االسثتمار العقاري 
0.3 باملئة في الفترة من كانون الثاني إلى أيار، 

وهي نسبة أقل كثيرا من األشهر السابقة.

نيويورك ـ رويترز:
قال روبرت كابالن رئيس بنك االحتياطي االحتادي 
في داالس أمس االثنــني إن االقتصاد األمريكي 
سيشهدا انكماشا ”تاريخيا“ في الربع الثاني 
من هــذا العام قبــل أن يبــدأ بالتعافي، وإن 
البطالة ســتظل مرتفعة فــي نهاية 2020 . 
وأضاف كابالن أنه يتوقع أن يهبط الناجت احمللي 
االجمالي بنســبة 35 باملئة إلى 40 باملئة على 
أساس ســنوي في الربع الثاني ومن املنتظر أن 

يبدأ بالتعافي في النصف الثاني من العام.
وفي حلقــة نقاش عبر االنترنــت، قال كابالن 
أيضا إن معدل البطالة في الواليات املتحدة رمبا 
وصل إلى ذروتــه ومن املتوقع أن ينخفض على 
مدار الصيف، لكنه قد يظل عند مســتويات 

مرتفعة قرب 8 باملئة في نهاية العام.
في الســياق، أغلقــت بورصة وول ســتريت 
مرتفعة أمــس االثنني في أعقــاب إعالن من 
مجلس االحتياطي االحتــادي األمريكي )البنك 
املركزي( بزيادة حصة الشــركات في برنامجه 
ملشــتريات الســندات وهــو ما أعطــى ثقة 
للمســتثمرين الذيــن أزعجتهــم قفزة في 

اإلصابات اجلديدة مبرض كوفيد19-.
وأنهــى املؤشــر داو جونز الصناعي جلســة 
التــداول مرتفعا 157.17 نقطة، أو 0.62 باملئة، 
إلــى 25763.16 نقطــة بينما صعد املؤشــر 
ســتاندرد اند بورز500 األوســع نطاقا 25.28 
نقطــة، أو 0.83 باملئة، ليغلــق عند 3066.59 

نقطة.
وأغلق املؤشر ناســداك اجملمع مرتفعا 138.26 

نقطة، أو 1.44 باملئة، إلى 9727.07 نقطة.
وســجلت أســهم شــركة موديرنا لصناعة 
األدوية قفــزة بأكثر من 7 في املئة عقب تقرير 
بأن إسرائيل في مرحلة متقدمة من محادثات 
لشــراء لقاحهــا املضــاد لفيــروس كورونا 

املستجد.

الصباح اجلديد ـ وكاالت:
رســوما  األوروبي  االحتــاد  فرض 
املنتجني خليوط  علــى  جمركية 
الزجاجية فــي الصني  األليــاف 
ومصــر بعد التوصــل إلى أنهم 
اســتفادوا من دعم غيــر عادل 
بأسعار منخفضة  بالبيع  سمح 

جدا في أوروبا.
وفي تقرير نشر يوم االثنني، قالت 
تشرف  التي  األوروبية،  املفوضية 
على السياسة التجارية في دول 

االحتاد األوروبي، إن تلك الشركات 
وأراض  تفضيلية  قروضــا  تلقت 
بشــكل  رخيصــة  وكهربــاء 
مصطنع ومســاعدات مختلفة 

وإعفاءات ش.
اجلمركيــة  الرســوم  وتشــمل 
شــركتني فــي مصــر تابعتني 
لـ«مجموعــة الصــني الوطنية 
مما  للدولة،  اململوكة  البناء«  ملواد 
يشــير إلى نظر االحتــاد األوروبي 
ألول مــرة بشــأن مــا إذا كانت 

مســاعدة الصني تدعم بشكل 
غير عادل الشركات الصينية في 
اخلارج. وفي العــادة ينظر االحتاد 
فقط فــي الدعم مــن حكومة 

الدولة املضيفة.
وإلــى جانــب رســوم مكافحة 
اإلغــراق ذات الصلة، ســيطبق 
االحتاد األوروبي رســوما جمركية 
بني 30 باملئــة و99.7 باملئة، وهي 
على  تطبــق  معــدالت  أعلــى 
وأقل  الصــني  مقرها  شــركات 

للعمليات  بالنســبة  معــدالت 
في مصر، وذلك بحســب اجلريدة 
األوروبــي،  لالحتــاد  الرســمية 
رجعي  بأثر  اجلمركية  والرســوم 

إلى 22 يناير 2020.
وخلصت املفوضية إلى أن احلصة 
الســوقية للمنتجني في الصني 
ومصــر زادت إلــى 31 باملئة في 
2018 مــن 23 باملئــة في 2015، 
في حني هبط متوســط أسعار 

مبيعاتهم بنسبة 14 باملئة.

الزجاجيــة  األليــاف  وخليــوط 
اســتخدامات واســعة النطاق، 
شفرات  في  اســتخدامها  مثل 
والقــوارب  الريــاح  تربينــات 

والشاحنات واملعدات الرياضية.
ومــن بــني املنتجــني األوروبيني 
أونــز كورنينغ  لهــا »يوروبيــان 
البلجيكيــة  فايبرغــالس« 
للصناعــات  و«شــومارا 
الفرنســية  النســيجية« 
و«زيرتكس« األملانية و«آهلستروم 

مونكشه غالسفيبر« الفنلندية.
بشــأن  أيضا  املفوضية  وتبحث 
دعم غيــر عادل مزعــوم تتلقاه 
شــركة »غوشــي« فــي مصر 
الصني  شركات  جملموعة  التابعة 
يتعلق  فيما  البناء  ملواد  الوطنية 
الزجاجية،  األليــاف  بتعزيــزات 
رسوما  مؤقت  بشــكل  وحددت 
بنسبة 8.7 باملئة في تلك احلالة، 
ومن املقرر صدور النتائج النهائية 

في متوز.

الصباح اجلديد ـ وكاالت:
بدأت املصارف الســورية العمل 
املركــزي  للمصــرف  بتعميــم 
القروض  منــح  بوقف  يطالــب 

بجميع أشكالها.
املركزي  ســوريا  مصــرف  وكان 
والعامة  اخلاصــة  املصارف  وجه 
بـ«التريــث في عمليــات منح/ 
االئتمانية«  التســهيالت  جتديد 

حتى إشعار آخر.
وقال املركزي إن تعميمه ذاك يأتي 
بناء على توجيهات رئيس مجلس 
الــوزراء، ويحمــل تاريخ اخلميس 
املاضــي، وهو يوم إعفــاء رئيس 
مجلس الــوزراء الســابق، عماد 

خميس، من مهامه.
وعلقت وزيرة االقتصاد السابقة، 
مليــاء عاصي، على قــرار املركزي 
قائلــة إن »وقف احلصــول على 
القروض بشــكل كامل كتدمير 

البيت ألن جدارا فيه تصدع«.
تدوينة في  وأشــارت عاصي في 
إلى  »فيســبوك«  في  صفحتها 
أن »وقف القروض والتســهيالت 
االئتمانيــة رمبــا يســهم فــي 
على  املضاربة  مــن  التخفيــف 
أن  وأنــه ميكن  الصرف«،  ســعر 
يكون ضروريا، إال أن »اللجوء إلى 
ائتمانية  خلطوط  القروض  حتويل 
هو األفضل وميكن أن يستمر ملدة 

طويلة«.
في الســياق، قال متعاملون في 
الســوق إنه جرى تداول الدوالرات 
الشحيحة في لبنان عند ما بني 
4300 و4500 ليــرة أمس االثنني، 
غيــر بعيد عــن األســعار التي 
عندما  املاضي  األسبوع  شهدها 
قــال رئيــس البــالد إن املصرف 
العملة  لدعم  املركزي سيتدخل 

احمللية التي حتاصرها املشاكل.
ميشــال  اللبناني  الرئيس  وكان 
عون قــال يوم اجلمعة إن املصرف 
املركزي ســيبدأ تغذية الســوق 
بالــدوالرات ســاعيا إلــى وقف 
انهيار للعملــة أدى إلى متاعب 

اقتصادية وأثار احتجاجات. 
ولــم يصــدر أمس أي بيــان من 
املصرف املركزي أو الرئاسة بشأن 

ضخ الدوالرات.
عمليات  فــي  مشــاركون  وقال 
الســوق إن هناك فوضى تتباين 
فيها أســعار الصرف في السوق 
اآلن  هي  التــي  الرســمية،  غير 
ألغلب  للسيولة  الرئيس  املصدر 
األشخاص بعد أن فرضت البنوك 

قيودا مشددة.
وفقدت العملــة احمللية أكثر من 
60 باملئة مــن قيمتها منذ أواخر 
العــام املاضي عندما انزلق لبنان 
بشــدة في أزمة ماليــة دفعت 

احلكومة إلى طلب مساعدة من 
صندوق النقد الدولي.

وتبقــي الدولة املثقلــة بالديون 
على ربط رســمي لسعر الدوالر 
عنــد 1507.5 ليــرة، لكــن في 
النقد  احتياطيــات  تقلص  ظل 
األجنبي، فإن ذلك الســعر متاح 
فقط لــواردات الوقــود واألدوية 

والقمح.
إن ســعر  الصرافني  أحــد  وقال 
الدوالر بلغ يوم االثنني 4300 ليرة، 
في حني قال صراف آخر وعميل إن 
العملــة األمريكية جرى تداولها 

عند 4500.
إنــه باع دوالرات  وقال عميل ثان 

عند أربعة آالف ليرة.
إلــى نحو  وكان الســعر قفــز 
خمســة آالف ليــرة األســبوع 
املاضي، مما أوقد شرارة احتجاجات 
في بعض املــدن، لكنه نزل بعد 
ذلك إلى 4500 في بعض مكاتب 
أعقاب  في  اجلمعة  يوم  الصرافة 

إعالن عون.
وفــي مســعى لكبح الســوق 
املركزي  املصــرف  أطلق  املوازية، 
نظام تسعير موحدا هذا الشهر 
 .3200 إلى  بهدف خفض السعر 
لكن مستوردين قالوا إن الدوالرات 
غير متاحة بالسعر األقل، والذي 

حتدد أمس االثنني عند 3910.

ارتفاع إنتاج المصانع 
في الصين وسط حذر 

المستهلكين

توقعات بانكماش 
»تاريخي« لالقتصاد 

االتحاد األوروبي يفرض رسومًا جمركية على المصنعين في الصين ومصراألميركي

وقف منح القروض في المصارف السورية

متابعة الصباح اجلديد:

أمس  النفط  أســعار  تراجعــت 
إصابة  حــاالت  ضربت  إذ  االثنني، 
الصني  كورونا  بفيــروس  جديدة 
املتحــدة،  والواليــات  واليابــان 
لتتفاقم اخملاوف من احتمال عودة 
املرض للتفشي على نطاق واسع 
مبا قد يضــر بتعافي الطلب على 

الوقود.
وانخفضت العقــود اآلجلة خلام 
برنت 15 سنتا مبا يعادل 0.4 باملئة 
إلــى 38.58 دوالر للبرميل. وهبط 
الوســيط  تكســاس  غرب  خام 
األمريكي 49 ســنتا أو 1.3 باملئة 

إلى 35.77 دوالر للبرميل.
مديــر  باترســون  وارن  وقــال 
األوليــة  الســلع  ســتراتيجية 
موجة  ”ســتزيد  آي.إن.جي  فــي 
جدية من حــاالت اإلصابة اخملاوف 
الطلب  تعافي  أن  مــن  بالتأكيد 
قد يســتغرق فترة أطول مما كان 

يُعتقد سابقا.“
وبعد قرابة شهرين دومنا أي حالة 
جديدة، أعلن املسؤولون في بكني 
عــن 79 إصابة بفيــروس كورونا 

على مدار األيام األربعة األخيرة.
وبدأت احلاالت تزيــد في الواليات 
املتحــدة أيضا، إذ ســجلت أكثر 
25 ألف حالة إصابة إضافية  من 
إبالغ مزيد  يوم السبت وحده مع 
الواليــات عن عدد قياســي  من 
حلــاالت العدوى اجلديــدة ودخول 

املستشفيات بسبب املرض.
من  اقتصادية  بيانــات  وجــاءت 
الصــني دون التوقعــات. فقد زاد 
4.4 باملئة في  اإلنتاج الصناعــي 
أيار مقارنة بالفترة نفســها قبل 
أقل  التي جاءت  الزيادة  عام، لكن 
من املتوقع تشــير إلى أن مسار 
ثانــي أكبــر اقتصاد في  تعافي 

العالم سيكون مضطربا.
وبالرغم مــن ذلك، زادت املصافي 
الصينية مــن إنتاجيتها في أيار 
بنسبة 8.2 باملئة في أيار مقارنة 
إلى  الفترة قبل عام لتصل  بذات 

نحو 13.6 مليون برميل يوميا.
ومن املقرر أن جتتمع جلنة مراقبة 
تقودها أوبك يوم اخلميس ملناقشة 
كميات اخلفض القياسية احلالية 
في اإلنتــاج والتأكد من أن الدول 
عمليات  مــن  بحصتها  التزمت 

اخلفض.

وقال مسؤولون عراقيون يعملون 
فــي حقــول نفطيــة لرويتــرز 
يوم األحــد إن العــراق، اتفق مع 
شركات نفط كبيرة تدير حقوله 
العمالقة في جنــوب البالد على 
تعميق خفض إنتاج النفط اخلام 

في حزيران.
وقالــت مصــادر إن الســعودية 
قلصت كميات اخلــام للتحميل 
في متوز التي ستمد بها خمسة 

مشترين على األقل في آسيا.
شــركة  قالت  قريبة،  ناحية  من 

جازبــروم نفــت الروســية إنها 
خفضت إنتاجهــا %19 في إطار 
الشــركة  أوبك+.  وتفضل  اتفاق 
تطبيــق التخفيضــات في اآلبار 
التي ميكن أن يعود إنتاجها سريعا 
إلى طبيعته، مؤكدة إن العراق لم 
يطلب منها خفض إنتاج النفط 

هناك أو في كردستان.
فــي الشــأن ذاته، قال ســهيل 
املزروعــي وزيــر الطاقــة بدولة 
إنه  اإلمارات العربية أمس االثنني 
واثق بــأن دول مجموعــة أوبك+ 

ضعيفا  امتثــاال  أظهــرت  التي 
املتفق  االنتاجية  للتخفيضــات 
بتعهداتهــا،  ســتفي  عليهــا 
مضيفا أنه توجد عالمات على أن 
بينما  يرتفع  النفط  على  الطلب 
إجراءات  الــدول  بعــض  تخفف 

العزل العام.
وحلفاء  أوبك  منظمــة  واتفقت 
روســيا،  مقدمتهم  فــي  لهــا 
يشــكلون ما يعــرف مبجموعة 
أوبــك+، هذا الشــهر على متديد 
 9.7 قدرها  انتاجيــة  تخفيضات 

مليون برميــل يوميا حتى نهاية 
متوز. وطالبوا أيضــا أولئك الذين 
لم ميتثلــوا حتى اآلن بأن يعوضوا 
عن ذلــك بتخفيضــات إضافية 

الحقا.
وفي ندوة علــى االنترنت نظمها 
مجلس األطلســي، قال املزروعي 
”مــا لم يكن لدينــا موجة أخرى 
أعتقد  فإننــي  من كوفيــد19-، 
أننا ســنرى تعافي الطلب بوتيرة 
مناسبة للتخفيضات التي قمنا 

بتنفيذها.“

أعضاء أوبك+ يأملون بتعافي الطلب بوتيرة مناسبة للتخفيضات

المركزي اللبناني يسعى إلى الحد من انهيار الليرة

انخفضت العقود 
اآلجلة لخام برنت 15 

سنتا بما يعادل 0.4 
بالمئة إلى 38.58 

دوالر للبرميل. وهبط 
خام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 

49 سنتا أو 1.3 بالمئة 
إلى 35.77 دوالر 

للبرميل.

مخاوف موجة ثانية لكورونا تضرب أسعار النفط
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سالم مكي

من مفارقــات املوت، أنــه ميثل حافزا 
علــى اســتحضار الذاكــرة وتأهيل 
األفكار املغيبة عنوة، وإعادة ترميم ما 
خربه الزمن. فاملوت، عندما يطرق باب 
املبدع، فكأنه ميســح الغبار عن ذاكرة 
التي  اجلمعية  الذاكرة  تلك  معطوبة، 
حّولت املثقف والكاتب من شعلة تنير 
الطريق نحو التنوير والفكر إلى كائن 
مغّيــب، ال حول له وال قــوة. فعندما 
كاظم  تركــي  الفقيد  املــوت،  داهم 
جودة، الشــاعر والكاتب واالنسان، لم 
يغيبه عن أهله ومحبيه، كما يتصور، 
دافعــا لوالدة جديــدة، والدة  بل كان 
نقلت الفقيد من احليــاة العابرة الى 
دنيا اخللود. تركي كاظم جودة، لم ميت، 
بل قرر أن يعيــش مدى الدهر كصورة 
وزمالئه  أهلــه  أذهــان  راســخة في 
الذين ســيفتقدون مكانه الذي طاملا 
الفقيد،  حّوله إلى مدرســة صامتة. 
كان بحــق مدرســة، قوامها العطاء 
الال محدود. حياتــه التي قضاها بني 
احلرف والكلم، لم تكــن مجرد حياة، 
بل هــي دروس وعبر لــكل من عرفه. 
ذلك الهدوء الغريب الذي يهيمن على 
أنه  حياته، والعطاء الصامت، ال شك 
ســيبقى راســخا في ذاكرة كل من 
عرفه. ومن أجمــل من حياة يقضيها 
املرء مصححا هفوات اآلخرين، محوال 
النتوءات إلى تالل جميلة، واحلروف إلى 
القارئ بها، وحتولها  ألوان زاهية تغري 
إلى لوحــة جميلة. هكذا، كانت حياة 
الفقيد التي قضاها في بيته الثاني » 
التي  الصحيفة  تلك  اجلديد«  الصباح 
احتضنتــه واحتضنها إلــى آخر يوم 
في حياته. لقد برهن الفقيد على أنه 
غير قادر على العيش دون أن يكون بني 
يستطع  لم  والكلمات،  احلروف  أكوام 
حتمل أن يكون بعيدا عن معشــوقته 
ليرحل بصمت كما  الكتابة«  األثيرة« 
عاش، تاركا خلفه إرثا وذكرى طيبة ال 

ميكن أن متحى بسهولة. 

اشتغاالته

أنه  الفقيــد  املعروف عــن  أن  رغــم 
مصحــح لغــوي، وخبير فــي اللغة 
العربيــة، إال أنه شــاعر مجد، يكتب 
لألطفال، وهــو من الرعيل األول، لهذا 
الفن اجلميل واملهم واملغيب في نفس 
الوقــت. فقد كتــب نصوصا مهمة، 
بقيت راســخة في ذاكرة األجيال. ومما 

كتب:
ارجوحتي مكانها

ما بني فرعي شجرة
وعاليا تأخذني

حيث الغصون النظرة
اشاهد االنهار

و الروض و االطيار
و اجمل االزهار

و في طريق عودتي
تقول لي صديقتي: 

تعال يا نزار
نبارك النهار

بفرحة الصغار
ارجوحتي رمز الفرح

ألوانها قوس قزح
إنهــا روح ال ميكن ألحــد أن ميتلكها، 
سوى من يســعى للتحليق عاليا في 
التي  واالبداع  احلرية  السماء، ســماء 
كانت شــاغل الفقيد وشاغله. فبني 
أمل  ثمة  والصديقة،  واألنهار،  األعالي 
يدعو الشــاعر الى مزيد مــن النظر 
الى الغد، على أنــه أجمل من األمس 
وأجمل مــن اليوم. تلك الــروح التي 
يحملهــا تركي كاظم جــودة، كانت 
جتري عكس تيــار الزمن، فهو لم يعبأ 
بشيخوخته التي لم تكن يوما عائقا 
أمــام التدفق االبداعــي واخلوض في 
غمار الكتابة والتصحيح. ومن أجمل 

من حياة، تقضى بني الكتب واحلرف؟ 
الطفولــة، لم تغب عــن تركي، رغم 
تقدمــه بالعمر، وانشــغاله في أمور 
احلياة. فهــو ولغاية آخــر أيامه، كان 
يكتب لألطفــال، محاولــة منه في 
اســترداد شــيء مــن تلــك املرحلة 

املفقودة من حياة العراقيني.
كمــا أجنــز تركــي كتابــا مهما عن 
حياة الشــاعر عبد احملسن الكاظمي 
بعنوان: عبد احملسن الكاظمي.. شاعر 
الكاتب فؤاد  الذي قال عنــه  االرجتال. 

الكتاب  أعــد  الدجيلي:  الــرزاق  عبد 
من أجود الكتــب األدبية التي تفتخر 
بــه املكتبة العراقيــة. إن احلديث عن 
إنســان معطاء، مناضل، أفنى حياته 
كلها، في تقــدمي األفضل للمجتمع، 
والسعي نحو بث اجلمال واحلرية لآلخر، 
ال ميكن أن يكون في مقام محدود، بل 
هو حديث طويل، وشــاق، يحتاج إلى 
جهد ميكنــه ان يتســع لنفس عدد 

السنني التي قضاها تركي، متنقال بني 
العوالم اجلميلة. 

مواقف
الصحفــي،  اســتهداف  ذروة  فــي 
ومحاربتــه فــي حياتــه ورزقــه، لم 
التي  التحديات  رغــم  تركي،  يصمت 
توجهه، من قبل اجلميع. فقد استنكر 
ورفض املمارســات التي ترتكب بحق 
الصحفيني، واستهدافهم املتكرر من 

قبــل بعض اجلهــات املعروفة. ونعيد 
نشــر رأي له، نشــر قبل سنوات في 
الصحافة  عيد  مبناسبة  املدى،  جريدة 

العراقية.
اعتقد إن أي إنسان لديه ذرة من ضمير 
سوف يشجب العنف ضد الصحفيني 
الن عمــل الصحفي يقتصر على قول 
احلقيقة ومن املفروض ان يحترم ويقدر 
الزمن ســوف  ان  عمله. وأنــا اعتقد 
يحــل القضايا التــي تتعلق بحقوق 
موجودون  اخليريــن  الن  الصحفيــني 
دائمــا. لقد ظهرت عــدة نقابات بعد 
التغيير ومــن الواجب أن تكون هنالك 
نقابة واحــدة تضــم كل اجملموعات، 
التكتالت..  يشبه  أصبح  التعدد  وهذا 
هنــا أطلق تركــي نبــوءة مفادها أن 
مشاكل الصحفيني ستحل، بطريقة 
من الطــرق، لكن الســؤال الذي يبرز 
هنا: متى ســيتحقق ذلك؟ ولم ينس 
الكاتــب والصحفي حســن العاني، 
موقف تركي في هدم فكرة الطائفية 
الدخيلــة على مجتمعنــا، عبر ذكره 
قيام تركي بعقد مصاهرة مع الطرف 
املذهب اآلخر، في دعــوة منه صادقة 
لنبــذ الطائفيــة واالبتعــاد عن بث 
تركي  فموقــف  واالحقاد.  اخلالفــات 
ومواقــف كتاب آخرين، فــي االنفتاح 
نحو اآلخر اخملتلف عقائديا والســعي 
نحو مزيد من التالقح والتشــابك بني 
الطوائف، هو موقف وطني يســتحق 

الثناء عليه.

شيء من حياته
1936 في  شــاعر ومؤلف عراقي ولد 
النجف العراق ونشا به دخل املدرسة 
االبتدائية فاملتوسطة وتركها ليتفرغ 
للعمــل االدبــي درس اللغــة وادابها 
دراســات ذاتية بدأت جتربته كتابة في 
اواســط اخلمســينات متأثرا مبحيط 
النجفي الغني باآلداب والعلوم انتقل 
الي بغــداد مارس العمــل الصحفي 
محــررا في عــدة الصحــف وتقلب 
ببعض الوظائف احلكومية الي ان حال 
التقاعد عام 1987 ونشــر الكثير من 
شعرة في الصحف العراقة والعربية.

بغداد ـ إعالم الوزارة: 

التقى وزير الثقافة والسياحة 
ناظم،  الدكتور حســن  واآلثار 
األحــد املصــادف 2020/6/14، 
التشــكيليني  جمعية  وفــد 
العراقيني برئاســة أمني ســر 
السيد قاسم حمزة،  اجلمعية 
حيث متت مناقشة دور اجلمعية 

الفني ومــد أواصر التعاون مع 
دائــرة الفنــون العامة إحدى 

تشكيالت الوزارة.
حضره  الــذي  اللقاء  وبحــث 
فضالً عن وفد اجلمعية، رئيس 
احتــاد األدباء ناجــح املعموري 
ومدير عام دائرة الفنون العامة 
فرص  عويــد،  علي  الدكتــور 
التعاون ما بني الوزارة واجلمعية 
واجلهــات النقابية األخرى في 

دعم املشاريع الثقافية املعنية 
بالفن التشكيلي العراقي.

ولفت ناظم في معرض احلديث 
عن تقفي أثــر األعمال الفنية 
املسروقة واملهربة واستعادتها 
إلى مشــروع الدكتــور أحمد 
لندن،  فــي  آل ســعيد  ناجي 
املعنــي فــي وضع أرشــيف 
للوحــات الفنيــة العراقيــة 
األمر  منها،  املســروقة  سيما 

الذي سيســهل استعادة هذا 
اإلرث اجلمالي أو إيقاف عمليات 
بيعه على األقــل، داعياً رئيس 
وفد اجلمعة ومديــر عام دائرة 
آل  التعــاون مع  إلــى  الفنون 
ســعيد إلجناح املشروع ملا في 
ذلك من عائــد للفن والثقافة 

العراقية.
ويشــار إلى أن آل سعيد نّظم 
عدداً من املعارض الفنية، ونفذ 

املعنية  املشاريع  آخر من  عدداً 
الفن  وتوثيــق  أرشــفة  فــي 

التشكيلي العراقي.
كمــا كشــف وزيــر الثقافة 
مقترح  بتوجيه  شــروعه  عن 
لرئاسة الوزراء يلزم جميع دوائر 
قبل  الوزارة  باستشارة  الدولة 
تنفيــذ أي أعمال تشــكيلية 
أو جداريات،  سواء كانت نصباً 
للحد من املبادرات الشخصية 

غير احملســوبة مبعاييــر فنية 
وجمالية ما يسيء إلى العديد 
والشخصيات  املؤسسات  من 

واملدن.
بدوره أكد الســيد حمزة على 
دعم اجلمعية الكامل للدكتور 
ناظم، وفتــح آفاق التعاون مع 
مؤسســات الــوزارة لتحقيق 
ما ميكن حتقيقه لصالح الفن 

والثقافة العراقيتني.

يــرى البعض أن نــزوع الشــبان للهجرة من 
الريف، وإعالنهم القطيعة معه، عائد إلى أن 
االســتبداد اجملتمعي يتجلى بأشد صوره في 
القرية. ليس بسبب العالقات الصارمة داخل 
األســرة، أو بني األقارب، بل بســبب احلميمية 
املفرطة بني األهــل واجليران، واملــودة الزائدة 
بينهم. فحينما يغــادر الفرد قريته، ويختفي 
فــي زحام املدينة ميتلك زمام نفســه، وميارس 
حياتــه وفق ما يشــتهي دون أن يتدخل أحد. 
وحينها يشعر أنه حر يصنع ما يشاء، ويفكر 
كيفما يشاء بعيداً عن العيون. وهذه مفارقة 
جديرة بالتأمل. فاحلنان الذي يفوق احلد ينقلب 
إلى تعاســة. واحلــرص الشــديد يتحول إلى 

شقاء، وهكذا. 
ما ينطبق على هذه الرؤية، التي لم يســلم 
منها أحد مــن األجيال الســابقة في بالدنا 
أو البــالد اجملاورة، ينطبق علــى العالم ككل. 
فالهجرة إلى دول الغرب لم تأت بسبب الرغبة 
فــي احلصول على الثروة، بل بســبب الهوس 
باحلرية. مثلما تشــكل الثقافة املتوارثة أمام 
الفــرد عائقاً، يحــد من طموحاتــه، ويتولى 
إلى مجتمعه  الرقابة على حركته، ويشــده 

األول. 
تقدم القرية مجتمعاً محافظا ، ال يستطيع 
التخلي عن تقاليــده املتوارثة، وال التضحية 
بقيمه الضاربة في القدم. أما املدينة فتقوم 
من جانبها بجذب أولئك اخملتلفني، الساخطني، 
وحتتضنهــم في أزقتهــا وأحيائها. فهي – أي 
املدينــة – جتمع ســكاني ال تربطه رابطة، وال 
جتمعه وشيجة. وليس ثمة قيود واضحة فيه. 
كذلك فــإن احلضارة الغربيــة تضطلع بذات 
الدور أمام املهاجرين القادمني من مجتمعات 

ذات ثقافات تقليدية.  
إن أســاس املشكلة أن االســتبداد الشرقي، 
والقبائليــة،  األســرية،  أشــكاله  بكافــة 
والرســمية، ال يؤمن بفكرة القبــول باآلخر، 
فيصادر كل ما هو مختلف عنه، وال يسمح إال 
مبا يتوافق مع تفكيره. ومن هنا نشأت الرقابة 
على الكتب، والصحف، والســينما، واملسرح. 
فليس بوسع أحد أن يقرأ ما يخالف السلطة، 
أو يشــاهد ما يتقاطع مع نظرتهــا للحياة. 
وليس بإمكان أي ناثر أو شاعر أو فنان أن ينتج 
إال ما يريده منه اآلخرون. وفي كثير من األحيان، 
ال يسمح له بالصمت أيضاً. فالسكوت يعني 

املعارضة أيضاً.  
لكن الواقع أن رفع الرقابة لم يغير من طريقة 
التفكير السائدة، ولم يتح للعقل الشرقي أن 
يتحرر من أوهامه. ذلك أن املشــكلة متجذرة 
في حياته، ضاربة بأطنابها في أعماق نفسه.

إن االعتــراف بحق أي طرف فــي التعبير عن 
ميوله، يعني بشكل أو بآخر، االعتراف بوجوده 
في هــذا العالم. أما رفضهــا، أو مصادرتها، 
فيعني احلكم عليه باملوت أو اإلعدام. وهذا هو 
ما حدث على أرض الواقع بالفعل في أكثر من 

بلد، وفي أكثر من عصر. 
إن ادعاء امتالك احلقيقة الواحدة، الذي برع فيه 
املشــارقة، ومنهم العرب، كان أحد األسباب 
التي جعلتهم في مؤخــرة الصفوف، لقرون 
عديدة. وسيظل كذلك حتى ينتقل تفكيرهم 
من حميمية الريف إلــى صخب املدينة، ومن 

االستبداد العائلي إلى  وهج احلرية. 

بين الريف والمدينة 

تركي كاظم جودة.. 
بين غياهب الموت وخلود اإلبداع

استذكار

وجدي الكومي*

...”يا لروعة األرشيف.. يا لقسوته.. 
يا ملفاجأته”

رسالة  استقبلت  الكلمات،  بهذه 
آب«،  »الواتــس  من صديقــي عبر 
تضمنــت رابطاً لوثيقة تكشــف 
عن رســالة أرســلها محرر مجلة 
»النيويوركر« روجر أجنيل لغابرييل 
غارثيا ماركيــز، يعتذر له عن عدم 
نشر قصته »درب دمك على الثلج« 

ويقول:
عزيزي السيد غابرييل ماركيز...

أعتقــد أن كارمــن بالســيلز قــد 
أبلغتك أننا قررنا على مضض عدم 
نشــر قصتك اجلديــدة: »درب دمك 
على الثلج«، القصــة تتميز بذكاء 
املميز  العبقري  وبالطابــع  كتابتك، 
لهــا، إال أن دقــة تصويرهــا رمبا لن 
تســحب القراء إلــى تقّبل أو فهم 
منطــق فكرتك اجلميلــة، كان هذا 
قراراً صعباً بالنســبة لنا، ونرســل 
لك ندمنا ونعتذر، ونتطلع بتوقعات 
غير منقوصة إلى االســتمتاع مبزيد 
من العمل اخلاص بك في املستقبل 

القريب.
اخمللص. روجر أجنيل

الرســالة املؤرخة في 15 يوليو/متوز 
العام 1981، ســبقت فــوز ماركيز 
بثمانية عشــر  لآلداب  نوبل  بجائزة 
شــهراً، وظلت طــي الكتمان حتى 
أرشيف  تكســاس  جامعة  اشترت 

الروائــي الكولومبي، وقررت تنظيم 
معرٍض له هذا العام، فإذا بالرسالة 
تطل بعد أربعة عقود كأنها تبتسم 
ابتسامة ســاخرة ممن خّطها، تعبر 
إلى تلــك اللحظة التي جلس فيها 
روجــر أجنيل فــي مكتبه بقســم 
»التحرير« كما يظهــر في خطابه 
في مبنى مجلــة »نيويوركر«، فمن 
هذا الرجل الذي رفض قصة صاحب 

»مائة عام من العزلة«؟
 روجــر أجنيل هو أيضــا قامة أدبية 
الرئيس  احملرر  هــو  عريقة،  أميركية 
 ،1944 العام  النيويوركر منــذ  جمللة 
 ،1956 وأصبح احملرر األدبي في العام 
وبــدءاً من العــام 1962 كتب مئات 
املشــاهد الرياضيــة معظمها عن 

رياضة البيسيبول والتنس والهوكي 
وكــرة القــدم وســباقات اخليــل، 
مراجعات عن  لذلك كتب  باإلضافة 
األفــالم والقصص، وظهرت كتاباته 
في عــدد مــن أنطولوجيات أفضل 
الكتابــات األميركيــة الرياضيــة، 
وأصدر تســعة كتب، وفاز بعدد من 
اجلوائز بينهــا جائزة نادي القلم عن 
مجمــل منجزه احلياتــي للكتابات 
األدبية الرياضيــة... في العام 2014 
تســلم جائزة تسمى »جا جي تيلور 
سبينك«، وفاز بجائزة اجمللة الوطنية 
لألدب والنقد عن كتابه »هذا الرجل 

العجوز«.
نســتنبط الكثير مــن الدروس من 
رســالة نيويوركر إلــى ماركيز، عن 

األقدار واملصائر، ولعل أولها، حتمية 
أن مينــح الُكّتاب خطابــات الرفض 
التي تلقوها طوال مســيراتهم إلى 
متحفية  عروض  لتأسيس  املتاحف 
أتاحت  فبعدما  مبســيراتهم،  تليق 
جامعة تكســاس عبر مركز »هاري 
رانسوم« أرشيف ماركيز منذ فبراير/ 
متوز  يوليــو/  املاضي، حتى  شــباط 
املقبل، للجمهور، لم تتوقف املقاالت 
في الصحف األميركية عن تغطية 
هذا األرشيف، وتناولت من ضمن ما 
تناولت هذا اخلطاب الذي أرسله روجر 
أجنيل، إلــى ماركيز، وهو يتحدث عن 
صعوبة نشر قصته فاحملرر األدبي في 
عليائه مــع اعترافه بجمال الفكرة 
في القصة، ودقــة تصويرها، إال أنه 

مع ذلك أشــفق على القراء ونّصب 
وقرر عنهم  عليهم،  وصياً  نفســه 
أنهم لن يفهموا مقصد  بنفســه 
األديــب الكولومبي. لغــة اخلطاب 
املرســل إلى ماركيز ال تختلف عن 
يرسلها  التي  الرفض  خطابات  لغة 
والعربية  املصرية  النشر  دور  محررو 
هــذه األيام، وعاينتها بنفســي في 
بعض دور النشر، وحني قرأت رسالة 
وحيــد: كيف  راودني ســؤال  روجر 
يتــوارث احملررون في مصــر والعالم 
العربي في دور النشر هذه القسوة؟ 

ملاذا لم يبتكروا قسوتهم اخلاصة؟
إن كلمــات روجــر أجنيــل ملاركيــز 
ونعتذر،  ندمنا  لك  »ونرسل  القائلة: 
ونتطلع بتوقعات غير منقوصة إلى 
االســتمتاع مبزيد من العمل اخلاص 
بك في املستقبل القريب«، بقدر ما 
حتوي من اعتــذار خجول ظاهرياً، إال 
أنها تضمر سخرية الذعة، واستهزاء 
مبنجز أدبي كبير، بل إن القصة التي 
رفضهــا روجر أجنيــل صدرت ضمن 
كتــاب بعنوان »اثنتا عشــرة قصة 
مهاجــرة« العــام 1976، وحينمــا 
تُرجمت قصة »درب دمك على الثلج« 
بواســطة املترجمــة، التــي يذكر 
روجر اســمها في نهايــة اخلطاب، 
يبدو أن وكيلــة ماركيز األدبية وهي 
كارمن بالســيلز، املذكور اســمها 
في أول ســطر باخلطاب، ســارعت 
لنشرها...  النيويوركر  إلى  بإرسالها 
ففــي احملصلة ماركيــز كان يكتب 
باإلســبانية وليس باالنكليزية، ولم 
يرسل قصة للمجلة بنفسه، وهذا 

على األرجح ما حدث، أن الوكيلة هي 
رّد روجر  الذي أرسلت القصة، بينما 
أجنيل علــى ماركيز ألنه ذكر عنوانه 
في اخلطاب... واملالحظ، أن قرار رفض 
غابو)لقب  نشــر قصة من قصص 
ماركيز( في ذلــك الوقت، رمبا تكون 
دوافعه سياسية، فمن السهل هنا 
مثالً أن نرد رفض مجلة »النيويوركر« 
لنشر القصة، لصداقة غابو بفيدل 
كاسترو مثالً، وبالفعل هناك ضمن 
ملاركيز،  صورة  املعروض،  األرشــيف 
وكاســترو، ووكيلــة ماركيز األدبية 
كارمن بالســيلز، إذن وال شــك رمبا 
يكون رفض نشــر القصة هو رفض 
سياســي، رداً مــن النيويوركر على 
األديب الداعم لرئيس كوبا، وحليف 

االحتاد السوفيتي منذ عقود.

إدمان الكتابة
مقدمتــه  فــي  ماركيــز  يقــول 
التــي  القصصيــة  للمجموعــة 
تضمنهــا قصتــه »درب دمك على 
علماني  صالــح  الثلج«)ترجمهــا 
الى العربية(: »االثنتا عشــرة قصة 
التــي يضمها هــذا الكتاب كتبت 
علــى امتــداد االعــوام الثمانيــة 
عشــرة املاضيــة. وقبــل أن تتخذ 
شكلها احلالي، ظهرت خمس منها 
وســيناريوهات  كمقاالت صحافية 
كمسلســل  وواحدة  ســينمائية، 
تلفزيوني، وهناك واحدة أخرى كنت 
قد رويتها قبل خمســة عشر عاما 
فــي مقابلة مســجلة. لقد كانت 
والدة هــذا الكتاب جتربــة إبداعية 

غريبة تستحق الشرح، حتى ولو كان 
أن  يريدون  الذين  ذلك جلعل األطفال 
يصبحوا كّتاباً حني يكبرون، يعرفون 
منذ اآلن كم هو إدمان الكتابة شرِه 
وحكاك«. كأن هذه املقدمة هي الرد 
الالذع والســابق ألوانــه على محرر 

نيويوركر.
أصبحت مقتنيات ماركيز متاحة أون 
الين، وحتوي ضمن ما حتوي آلة كاتبة 
 ،2200 ماركة »سميث كورونامتيك 
وهــي آلة كهربائيــة اعتمد عليها 
غابو فــي الكتابة مبجرد أن أصبحت 
متاحة في األســواق. قــال ماركيز 
في مقابلــة ذات مرة: »كان يجب أن 
استخدم الكمبيوتر األول الذي ُطرح 
في السوق«. وفي مقال من املقاالت 
املعرض،  التي علقت على مقتنيات 
قال كاتبــه إنه رمبا يكــون ماركيز 
قد اســتخدم الكمبيوتر في روايته 
»احلب في زمن الكوليرا« وقد تكون 
هذه الروايــة من بني األعمال األولى، 
إن لــم يكــن أول األعمــال األدبية 
الرئيســة، املكتوبــة بالكامل على 

جهاز الكمبيوتر. 
 كان  ماركيــز عبقريا، عمل بجدية 
على كتاباته طــوال حياته املهنية، 
ومع أنه باع حوالي 45 مليون نسخة 
من روايته »مائة عــام من العزلة«، 
في  أسطورة  بوصفه  خالداً  وأصبح 
الالتينيــة، فهو تعرض  أميركا  أدب 
لســخافات واحباطات من النافذين 

في عالم النشر..

* كاتب مصري

كيف رفضت »النيويوركر« نشر قصة لماركيز ؟

مشروع لتفعيل دور وزارة الثقافة الرقابي في تشييد الُنصب والجداريات في البالد
متابعة

تركي كاظم
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المشكالت األسرية تسبب موت مئات الرجال 
سنويا

أكدت دراســة جديدة أن عبء الشــريك املتطلب، واملشــكالت 
األســرية تســبب مئات الوفيات اإلضافية كل عام، إذ أن الرجال 
الذين تعرضوا للتأفف والتذمر كانوا 2.5 أكثر احتماالً للموت في 

غضون عشر سنوات، مقارنة مع العالقات األقل إرهاقاً.
وتابعت الدارســة بأن التوتر يســبب آثار ســلبية على الصحة 
اجلســدية، مما يزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة 
الدماغية، في حني أنه يشــجع أيضا على العادات السيئة مثل 
تناول الوجبات الســريعة وعدم ممارســة الرياضة التي تؤدي إلى 

تفاقم املشكلة.
وأوضحت الدراســة بأن الرجال ليس لديهم أصدقاء أو أشخاص 
مقربــني ميكنهــم مشــاركتهم معاناتهــم أو التحــدث في 

مشاكلهم معهم، إسوة مبا تفعله النساء”. 
واقترحت الدراســة أن العمل ميكن أن يوفــر الراحة ويخفف آثار 
العالقة املرهقــة مع الشــريك، وبالتالي يصــرف التفكير عن 

املشاكل الزوجية ويحد من خطر الوفاة .

ابتكار يكافح تفشي كورونا في الطائرات
تقترب شركة إجنليزية من تطبيق اختراع جديد يتيح للمسافرين 
التنقــل على منت الطائرات من دون القلــق من اإلصابة بفيروس 

كورونا املستجد.
االختراع الذي ابتكرته شــركة »راس«، عبارة عن دروع شــفافة 
مصنوعــة من مــادة البولي كربــون يتم تركيبها بــني املقاعد 
للفصل بني وجوه املسافرين وضمان عدم انتقال الفيروس بينهم.
وتعمل الدروع كحواجز أمان بسيطة ومنخفضة التكلفة ميكن 
االعتماد عليها بواســطة كافة شركات الطيران املدني، بحسب 

صحيفة »ديلي ميل«.
وتسعى الشركة لتقدمي منتج مناسب جلميع الطائرات مبا فيها 

التجارية، على أن يكون رخيصاً وسهل التصنيع.
وتبحث شركات الطيران إزالة املقعد الفارغ الذي تعتمده بعض 

شركات الطيران حاليا، بهدف التقليل من خسائرها املادية.

العزل المنزلي يزيد من الشخير
قال خبير أميريكي إن الكثيرين يشــخرون أكثر في الوقت احلالي 
بســبب آثار العزل املنزلي، فالقيود احلالية ميكن أن تؤدي إلى قيود 

جسدية أيضاً على التنفس.
وفي حني أننا ندرك متاماً اآلثار الســلبية جلوانــب احلياة اخملتلفة 
في حالة اإلغــالق، مع االضطــرار إلى التوفيق بــني العمل من 
املنزل مع رعاية األطفال أو الشــعور بامللــل، يعتقد أحد اخلبراء 
أن الوضع احلالي قد يكون مرتبطاً مبشــاكل صحية أخرى يغفل 
عنها الكثيرون.ويعتقد ستيفني ماكيندي، كبير أخصائيي تقومي 

Perfect Balance Clinic العظام واملدير السريري لعيادة
أن بعض املشكالت مثل الشخير أصبحت أسوأ بالنسبة لبعض 
األشــخاص، ألنهم يشــعرون بأنهم محاصرون في محيطهم، 
وهو إحساس يتجلى جســدياً، مما يؤدي إلى تفاقم األعراض لدى 

األشخاص الذين يعانون من الشخير.
وقــال ماكيندي »ميكــن أن يكون لدى الناس مشــاكل عاطفية 
حبيســة بداخلهم، مثل إذا كانوا في عالقة سيئة، أو يعتقدون 
أنهم ال يســتطيعون االنفتاح على شــيء ما، كما هو احلال في 

الوضع احلالي«.
وأضاف »من احملتمل أن يتجلى ذلك على شــكل تقييد أو عرقلة 
ملمراتهــم الهوائيــة، ألن وعيهم الباطن يطلــب منهم تقييد 
أنفسهم رمبا، على الرغم من عدم فهمنا لهذه اآللية بالكامل«.

وأوضح ماكيندي أن الهرمونات قد تكون السبب، لكن املرضى ال 
يتعامون سوى مع اجلانب املادي وهو حالة الشخير، دون أن يبحثوا 

عن السبب الكامن وراءها، بحسب موقع الد بابل.

ملونشريط

األربعاء 17 حزيران 2020 العدد )4435(

Wed. 17 Jun. 2020 issue (4435)

متابعة الصباح الجديد:

مــا كان يعد مــن األولويات قبل 
كورونا، لــم يعد كذلك اليوم في 
هذه املرحلة غير املتوقعة التي مير 
بها العالم. اجته الكل في مرحلة 
العــزل إلى أمور لــم تكن ضمن 
الئحة األولويات، بل غابت عن منط 
احلياة منذ ســنوات طويلة. وكان 
طبيعياً أن نشــهد تغييراً يطاول 

عالم التجميل أيضاً.
»في أولى مراحل انتشــار فيروس 
كورونا فــي البالد، اّتِخــذ القرار 
بإقفال عيادات التجميل، وتوقفت 
العمليات متاماً بطبيعة احلال ملدة 
شهر تقريباً. فالتركيز كان بشكل 
كورونا  فيــروس  على  أساســي 
التنفس  أجهزة  تخصيص  ومبدأ 
ملعاجلة  الوقايــة  ومســتلزمات 
املصابني، بدالً من استنفادها في 

عمليات غير أساسية. 
كان ذلك أساسياً للحد من خطر 
املرض  العــدوى وملواجهة  انتقال 
االختصاصي  يوضح  وتداعياته«، 
الدكتور،  والتجميل  الترميم  في 
جان مارك ســعيد، أنــه في كل 
 8 تُســتعمل  جتميــل  عمليــة 
 15 كمامــات على األقــل ونحو 

قفازاً. 
وقد اتخذ قراراً بحفظها ملواجهة 
حــاالت كورونا، وكانــت عمليات 
التجميــل من تلك األمــور التي 
ميكن االستغناء عنها مؤقتاً. متاماً 
القطاعات  مع شتى  كما حصل 
في البــالد، ومع بــدء العودة إلى 
احليــاة الطبيعيــة نتيجة الرفع 
بدأ  العامة،  التعبئة  اجلزئي حلالة 
عافيته  يستعيد  التجميل  عالم 

تدريجاً. فقد فّكــت القيود التي 
فرضهــا الوضــع علــى عيادات 
التجميــل بالدرجــة األولى، إلى 
أن ُفِتــح اجملال للعمليــات أيضاً. 
لكــن ال ينفي الدكتور ســعيد 
أن االكتظاظ ليــس ممكناً طبعاً 
العيادات، كمــا كان يحصل  في 

ســابقاً. ففي هذه املرحلة، يبقى 
ضروريــاً اتخاذ جميــع اإلجراءات 
الوقائية املطلوبة وضبط املواعيد 
وحتديدهــا، لتعقيم العيادة فيما 

بينها. 
يضاف إلى ذلــك، أنَّ االنتظار في 
ممكناً  ليــس  اخلارجية  الصالــة 

في هــذه املرحلة. »بــدالً من 20 
استشــارة في اليوم أصبحنا قد 
نقــوم بخمس، لضــرورة التقيد 
انتقال  وملنع  الوقائية،  باإلجراءات 

العدوى«.
وزاد ســعيد : تراجعــت معدالت 
الكبــرى  التجميــل  عمليــات 

األزمة  نتيجــة  املكلفــة حكماً 
االقتصاديــة، فــي حــني  بقيت 
في  األساسية  التجميل  تقنيات 
الواجهــة، ألن من يبــدأ باللجوء 
إليهــا، لن يتخلى عنهــا في أي 
وقت من األوقات، إذْ أن إيقاف هذه 
إلى  التقنيات يعيد من يعتمدها 

نقطة الصفــر، وهذا ما ال يرغب 
أحد به. 

والوضع االقتصادي املتأزم ترك أثراً 
حتديداً على وتيرة اللجوء إلى هذه 
التقنيات. فالسيدة التي تلجأ إلى 
»البوتوكس« وحترص على االلتزام 
بذلك، أصبحت، بحسب الدكتور 
اللجوء  وتيرة  من  تخفف  سعيد، 
إلــى اجللســات أو مــن اجلرعات 
وهذا ممكــن طبعاً. وفــي الوقت 
نفسه حتافظ على النتيجة التي 

حققتها مع الوقت. 
االنتظار ألسابيع  تختار مثالً  فقد 
إضافية قبل جلســة »بوتوكس« 
جديدة. »بعد مرحلة اخلوف األولى 
عادت األمور إلــى طبيعتها، ومن 
يريد اللجوء إلــى تقنية جتميلية 

يلجأ إليها. 
التجميل  تأثــرت عيــادات  وقــد 
االستشــارات  معدل  حيــث  من 
نتيجة  والوتيرة  الظروف  بســبب 
الوضع  لكن  االقتصــادي.  الوضع 
االقتصــادي قد ترك األثــر األكبر 
على العمليات الكبرى التي تصل 
تكلفتها إلى آالف الدوالرات. فمن 
الطبيعي أن يخــف اللجوء إليها 
كثيرون  ويفضل  املرحلة،  هذه  في 
تأجيلها واللجــوء في هذا الوقت 
إلى التقنيات التجميلية املتاحة«.
لكن ســعيد ال ينكر أنه إذا كانت 
هــذه التقنيــات التجميلية من 
الكماليــات لفئــة معينة، فهي 
من األساســية لفئــة أخرى. وال 
يخفى على أحد أنــه ثمة طبقة 
اجتماعية لــم تتأثر إلى حد كبير 
بهذا الوضع، ومــا تزال قادرة على 
االســتمرار بحيــاة طبيعية إلى 
حد ما ،اذ يشــكل التجميل جزءاً 

أساسياً منها.

متابعة الصباح الجديد :
حذر خبراء مــن أن التجارة بعظام 
األسود من أجل اســتعمالها  في 
صناعة األدويــة والنبيذ واجملوهرات، 
ميكن أن تتسبب في جائحة جديدة 
على غــرار وباء كورونــا الذي أربك 

العالم على مدار األشهر املاضية.
 333 وتوجد فــي جنــوب إفيريقيا 
مزرعة مسيجة تضم آالف األسود، 

التــي تقتل مــن أجــل عظامها، 
التجارة  يوثق هذه  بحســب كتاب 
ألفه لورد أشــكروفت، نائب رئيس 

حزب احملافظني البريطاني السابق.
ويكشــف الكتاب كيف أن التجارة 
املزدهــرة في الهيــاكل العظمية 
لألســود املرباة، التــي تقدر مباليني 
الطلب  يغذيها  ســنوياً،  الدوالرات 
علــى األدوية التقليديــة وصناعة 

النبيــذ واحللــي في الصــني ودول 
جنوب شرق آسيا.

وبحســب صحيفة »ديلــي ميل« 
رعباً  األكثر  األمــر  فإن  البريطانية، 
هو أن كتاب أشكروفت يكشف أن 
هذه األســود ميكن أن تنقل أمراضا 
قاتلة إلى البشر، مبا في ذلك السل 
أو التســمم الغذائي، كما ميكن أن 

تكون شرارة جلائحة جديدة.

تفاصيل  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
البريطاني  عملية ســرية للجيش 
للكشف عن فظائع التجارة بعظام 
األســود في جنــوب إفريقيا، إذ قام 
كوكيل  تاجر  بتجنيــد  أمني  فريق 
مزدوج، من أجل زرع أجهزة تتبع في 

جماجم األسود املقرر بيعها.
وكشــفت العملية التي استمرت 
صياد  اســتعمال  عــن  أشــهر   8

الكالب  من  مجموعة  ثري  روســي 
ملطاردة وقتل أسد تربى في قفص، 
وكذلــك اصطياد األشــبال البرية 
في بوتســوانا وتهريبها إلى جنوب 

إفريقيا.
عدد  إلى  السريون  احملققون  وانضم 
من الصيادين الذين كانوا يخططون 
لقتل األســود البرية في بوتسوانا 
من خالل تســميمها أو إطالق النار 

عليها في البطن، لضمان عدم تلف 
عظامها.

وتبــني للمحققــني فــي املهمة 
الســرية أنه يتم نزع عظام بعض 
األســود وهــي ال تــزال على قيد 
احلياة، ألن هذا يضمن عظما بلون 
الدم عليه،  وردي مميز بسبب بقايا 
وهو ما يعد محل تقدير كبير من 

قبل املشترين.

تحذير من وباء جديد تسببه عظام األسود

كورونا يشّل عملّيات التجميل بالعالم

لقطة

معلومة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

متابعة الصباح الجديد :
كشــفت دراســة حديثة أن العمالت النقدية 
واملعدنيــة حتمــل كمية مــن اجلراثيــم تفوق 
املراحيض، ومع انتشــار فيروس كورونا، بات من 

الضروري تنظيف احملافظ واألموال للوقاية منه.
ويتم تناقل العمالت بني عدد كبير من البشــر، 
مما يزيد مــن احتمال نقلها للعــدوى باألمراض 
الســارية، كما تشــير األبحاث إلى أن اجلراثيم 
والفيروســات ميكــن أن تعيش علــى العمالت 
ملدة تصل إلى 17 يــوم، لذلك ينصح بتنظيفها 

بانتظام.
وحلســن احلظ يتم تصميــم العديد من العالت 
الورقية احلديثة من مواد بالســتيكية، مما يجعل 
تنظيفها أكثر ســهولة مــن العمالت القدمية 

املصنوعة من الورق.
وقال خبير من شركة Dr Beckmann لصحيفة 
األزمة احلالية من  البريطانية »خالل  إكسبريس 
الضروري أن نتأكد من نظافة كل شــيء حولنا، 
ونستمر في تنظيف العناصر التي نغفل عنها، 
واحملافــظ هي من األدوات التي يتجاهل الكثيرون 

تنظيفها«.
وأضاف اخلبير »تأكد مــن خلط محلول من املاء 
الدافــئ والصابون، ثم نقع قطعــة قماش في 

احمللول، واستعمالها لتنظيف احملفظة والعمالت 
النقدية«.

ويوصى اخلبير باســتعمال قطعــة قماش من 
األلياف الدقيقة ألنها ليســت كاشــطة، ولن 

تترك أية خدوش على أي من أدواتك.
القماشــية  القطعة  »اســتعمل  اخلبير  وتابع 
املبلولة ملسح الســطح اخلارجي للعنصر املراد 
تنظيفه، مع التأكد من مســح كل شبر وزاوية، 

واستعمل نفس الطريقة عند تنظيف بطاقات 
االئتمان اخلاصة بك، ولكــن تأكد من أن قطعة 

القماش مبللة قليالً«.
وميكنــك أيضــاً مســح بطاقتــك االئتمانية 
البكتيريا  لتقليل  معقمة  مناديل  باســتعمال 

واجلراثيم التي قد تكمن على سطحها.
وينصــح اخلبير أيضاً مبســح أوراقــك النقدية 
الورقيــة باســتعمال مناديل مطهــرة، ولكن 
تأكد من عدم بّلها فــي أثناء عملية التنظيف، 
والشــيء نفســه ينطبق على بطاقة االئتمان 
وبطاقــات الدفع األخرى، فجعــل احملارم مبلولة 
بنحو كبير ميكن أن يتلف الشريحة اإللكترونية 

في هذه البطاقات.
وحتــى إذا لم تبدو النقود متســخة، فيمكنها 
حمل آالف اجلسيمات واألوســاخ، لذلك يوصي 
اخلبير باســتخدام محلول سائل مطهر عندما 
يتعلق األمر بتنظيف العمالت املعدنية. وميكنك 
صنع مثل هذا احمللول في املنزل، باستعمال املاء 
املقطــر والصابون ولكن تأكد مــن نظافة املاء 
قبل كل شيء. ويجب أن تنظف محفظتك مرة 
واحدة في األسبوع تقريباً، ولكن تأكد من غسل 
يديك مبحلول يحتوي على الكحول بعد عمليات 

التنظيف، بحسب صحيفة إكسبريس.

كيف تنظف محفظتك ونقودك للوقاية من كورونا؟

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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رياضة

شعبة اإلعالم:

استقبل املدير العام لدائرة شؤون 
االقاليم واحملافظات بوزارة الشباب 
والرياضة طالب املوســوي،  املدير 
العام لدائرة صحة الرصافة رئيس 
خليــة االزمة في العاصمة بغداد 
د. عبد الغني الســاعدي ، والوفد 
املرافق لــه ، وجرى خــال اللقاء 
االخيرة  اللمســات  بحث وضــع 
من قبل املاكات الهندســية في 
دائرة صحة الرصافة بالتعاون مع 
شعبة األليات واخلدمات والشعبة 
الهندسية والصيانة في الدائرة ، 
لغرض تأمني جميع املســتلزمات 
اللوجســتية الواجب توفرها في 
قاعــات مجمع الدائــرة باملدينة 
الشــبابية ، بهــدف حتويلها الى 
مواقع للحجــر الصحي للحاالت 
من  الشدة  وخفيفة  متوســطة 

مصابي فايروس كورونا .
املدير العام لدائرة شؤون االقاليم 
التأكيد على  واحملافظــات جــدد 
وزير  بتوجيهــات  الدائــرة  التزام 
عدنان  الكابنت  والرياضة  الشباب 
املنشــآت  درجال بخصوص وضع 
الرياضيــة العائــدة للــوزارة في 
خدمة القطــاع الصحي في ظل 
مشيرا   ، الراهنة  الصحية  االزمة 
االولى ستشــهد  املرحلة  ان  الى 
تخصيص ٣ من القاعات الرياضية 
في مجمع الدائرة ، مبينا ان تلك 
القاعات هي مراكز رعاية املوهبة 
بألعــاب التايكواندو و املصارعة و 
كرة اليد ، كما ســيجري اضافة 
املاء  خزانــات  مثل  مســتلزمات 

واخلدمات   ، الكبيرة  السعات  ذات 
لتوفير  القاعات  لتلــك  الصحية 
للمصابــني  اخلدمــات  افضــل 
املشــرفة  الطبيــة  واملــاكات 

عليهم.
من جانبه اشــاد د. عبــد الغني 

تبديه  الذي  بالتعاون  الســاعدي 
الــوزارة والدائرة مــع دائرة صحة 
الرصافة ، وتسهيل كل االجراءات 
و التدابيــر الكفيلــة بتوظيــف 
والطبية في  الرياضية  املنشــآت 
وزارة الشباب والرياضة حلجر اعداد 

من مصابــي الفايروس ، الفتا الى 
ارتفاع مستوى االجراءات الوقائية 
الصحيــة املتخذة فــي الدائرة ، 
تعاضد كل  اهمية  على  ومشددا 
اجلهــود خاصة في هــذه املرحلة 
التي تشــهد ضــراوة للفايروس 

وخاصة في اوساط الشباب .
من جانب اخر، يكثف قسم رعاية 
املوهبة الرياضية  في بابل  التابع 
واحملافظات  االقاليم  شؤون  لدائرة 
بوزارة الشباب والرياضة، انشطته 
توجيهات  ترجمة  بغية  اجملتمعية 

وزيــر الشــباب والرياضة الكابنت 
دائرة  ومدير عــام  درجــال  عدنان 
شؤون االقاليم واحملافظات بضرورة 
تقدمي كل اشكال الدعم واالسناد 
في  ملســاندته  الصحي  للقطاع 
حرب فايــروس كورونــا ، وخدمة 
للمجتمــع البابلــي وبالتعــاون 
التدريب  مركــز  مع  والتنســيق 
الشــعبي فــي احملافظــة بعمل 
وتســليم ) ٢٥٠٠ ( كمامــة الى 
مركز  في  الصحية  املؤسســات 
احملافظة ، بالتنســيق مــع دائرة 
صحــة بابل ، كما نفذ القســم 
فايروس  بشــأن  توعوية  حملــة 
تعقيم  حملــة  رافقها  كورونــا 

وتعفير  لبناية املركز.
وقــام ايضــا بتوزيــع الكمامات 
الوقائية واملنشــورات التوجيهية 
املواطنــني  علــى  والتعليمــات 
املركبات من قبل ماكات  وسواق 
املركز االدارية والفنية، بغية نشر 
ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات 
الصحية في حياة اجملتمع البابلي 
، وفي السياق نفسه قدم الدكتور 
الصيدالني) احمد كرمي املشايخي  
( محاضرة توعيــة عن الفايروس 
وماهيتــه وكيفيــة الوقاية منه 
، علــى ماكات القســم االدارية 
القســم  مدير  بحضور  والفنية، 
د. احمد احلســناوي  الــذي اثنى 
خال احملاضرة على اجلهود املبذولة 
من دائرة الصحــة في هذا اجملال ، 
القسم  تكثيف جهود  ان  مؤكدا 
في هــذه الفترة قــد نبعت من 
شعور مركز املوهبة الرياضية في 
بابل باملسؤولية جتاه اجملتمع احمللي 

وصحة مواطنيه.

تخصيص ثالث قاعات في المركز الوطني للموهبة 
الرياضية للحجر الصحي في أزمة كورونا  

الطلبة يتطلع شؤون االقاليم تستقبل مدير صحة الرصافة
للفوز باأللقاب

الحدود يترقب 
بدء التدريبات

محترف في الدنمارك 
يسعى تمثيل األسود

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد أحمد خلف، مــدرب الطلبــة، أن الفريق 
سيعود بقوة من أجل املنافسة على لقب الدوري 
العراقي املمتاز خال املوســم املقبل.وقال خلف 
في تصريحات صحفية إن الطلبة ســيكون من 
بني الفرق املنافســة على اللقب، حيث وعدتنا 
وزارة التعليم العالي بالدعم املطلوب ليسترجع 
مكانتــه بني الفــرق الكبيرة الســاعية حلصد 

البطوالت.
وأشــار إلى أنه ينتظر توجيهــات خلية األزمة 
للعــودة إلى التدريبات وبدء التعاقد للموســم 
املقبل.وأوضح خلف، أن هناك عددا من الاعبني 
املميزيــن أبدوا رغبتهــم بتمثيــل الفريق في 
املستقبل، من خال اتصاالت شخصية معهم، 
ويتوقــف القرار فقط على اتضــاح رؤية مصير 

املسابقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب كرة احلدود، مظفــر جبار، أنه ينتظر 
الضــوء األخضــر مــن اإلدارة لبــدء التدريبات 
اجلماعية للفريق حتضيرا للموســم املقبل.وقال 
جبار: »كان من املقرر أن تبــدأ التدريبات مطلع 
األسبوع احلالي«.وأضاف: »لكن بعد تزايد موجة 
اإلصابات ووفاة املدرب الشــاب علي هادي، قررت 
اإلدارة التريــث في التدريبات، حلــني إصدار وزارة 
واملوافقة  اجلديدة،  التعليمات  العراقية  الصحة 

على بدء التدريبات«.
الفريق،  وتابــع: »احلفاظ علــى جميع العبــي 
وربطهم بعقد ملوســمني، وفتح قنوات االتصال 
مع 3 العبــني محترفني، كانت خطــوات جادة 
خللق اســتقرار مبكر بالفريــق«.وأردف: »النادي 
مرتبــط بالنظام العــام والتوجيهات الصحية 
التــي تصدرها خليــة األزمة ملتابعــة جائحة 
كورونا، وبالتالي نترقب ما سيصدر من تعليمات 

لتحديد موعد جديد للتدريبات«.
يشــار إلى أن إدارة احلدود جــددت تعاقدها مع 

املدرب مظفر جبار ملوسم آخر قبل أيام.

متابعة الصباح الجديد:
أكد والد علي املوســوي )18 عاما( احملترف في نادي 
كوبنهاجن الدمناركي رغبة جنله بتمثيل املنتخب 
العراقي.وقــال في تصريحــات صحفية إن علي 
املوســوي علــى أمت االســتعداد لتمثيل منتخب 
شباب العراق ولديه الرغبة لتمثيل باده برغم أن 
منتخب الدمنارك طلــب ضمه.وبني: »علي يحتاج 
إلى إكمال إصدار أوراقه الثبوتية كونه مولود في 
أوروبا وبالتالي يجب إصدار جــواز عراقي لتمثيل 
املنتخب، وتلقينا عدة اتصاالت بشــكل شخصي 
لكن التحــركات الرســمية إلصدار جــوازه إلى 
اآلن لم تتم«.. وأشــار إلى أن علي ملتزم مع نادي 
كوبنهاجن لكن طموحه في املســتقبل االنتقال 
لكبار األندية األوروبية خصوصــا وأنه تلقى عدة 

عروض لكنه متريث حلني نضوجه بشكل تام.
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ثقافة رياضية

علياء علي العتبي*

توجد أدلــة علمية كثيــرة على اآلثار 
اإليجابية للرياضــة التي تعد جزًءا من 
منط احلياة الصحي، وميكن أن تكون اآلثار 
اإليجابية واضحة خاصــة في الوقاية 
مــن األمــراض املزمنة، مثــل: أمراض 
والســكري،  الدموية،  واألوعية  القلب، 
والســرطان، وارتفــاع ضغــط الــدم، 
والســمنة، واالكتئاب، كما أّن النشاط 
البدني يســاعد في الوقاية من كسور 
الورك، ويقلل من آثار مرض هشاشــة 
العظام، وميكن أن تؤدي ممارسة النشاط 
البدني إلى تعزيز القدرة الوظيفية بني 

كبار السن.
كما تبني أّن التمارين الرياضية قد تلعب 
دورًا في معاجلة عــدد من االضطرابات 
النفســية، وتبني الدراســات أيًضا أن 
الرياضة لها تأثير إيجابي على االكتئاب، 
وتركــز الفوائــد الصحيــة للتمارين 
الشــخصية،  العوامل  على  الرياضية 
مثل: الفوائد الفسيولوجية واإلدراكية 
والشخصية  واالجتماعية  والعاطفية 
للرياضــة، والتي ميكــن أن حتدث فوائد 

صحية إيجابية في األفراد واجملتمعات.
 فوائــد الرياضة للمرأة:  تتعدد الفوائد 
التــي حتصل عليها النســاء من خال 
املمارسة املنتظمة للرياضة مبا في ذلك 

املشي، ومن أهم هذه الفوائد، ما يلي:
١-وقاية اجلســم من اإلصابة باألمراض 
املزمنة: تُســاعد املمارســة املنتظمة 

للرياضة في التقليل من فرص اإلصابة 
القلب،  أمراض  مثل:  املزمنة،  باألمراض 
ومرض الســكري، وأمراض الســرطان، 
القولون  وسرطان  الدم،  وارتفاع ضغط 

والثدي والرحم.
٢- تقويــة العظــام، وتقليــل خطــر 
٣-حتسني  العظام.   بهشاشة  اإلصابة 
التمارين  تســاعد  املزاجيــة:  احلالــة 
الرياضية على حتســني احلالة املزاجية، 
وتقليــل االكتئاب عن طريق النشــاط 
والطاقة التي حتصــل عليها املرأة من 

بعد ممارستها للتمارين الرياضية.
٤-انخفاض خطر السمنة: إذ إّن اخلمول 
يرتبط بالســمنة في اجليل احلالي من 
الفتيــات، ومــن املرجح أن يــؤدي إلى 
مشــاكل صحية كبيرة في وقت الحق 

من احلياة.
الشــهرية:  الدورة  أعراض  تخفيف   -٥
الرياضية  التمارين  ممارســة  تُسهم  إذ 
فــي تقليل آالم الدورة الشــهرية عند 
كثير من النساء. ٦-الصحة النفسية: 
إذ إّن ممارســة الرياضة تساعد الفتيات 

عاطفًيا ونفسًيا عن طريق:
زيادة احترام الــذات:  إذ تعاني الفتيات 
املراهقات عموًما من مشكات احترام 
الــذات، ويعــد ذلك أكثر خطــورة من 
الذكور، كما تتمتع الفتيات املمارسات 

للرياضة مبزيد من الثقة بالنفس.
وحتســني الصــورة الذاتيــة: إذ تعــد 
املشاركة في األلعاب الرياضية وسيلة 

لتحسني الصورة عن الذات.
وزيادة الثقة بالنفس:  إذ تعاني الفتيات 

الثقة  املراهقات من نقــص  وخاًصــة 
الذكــور، وأظهرت  أكثــر من  بالنفس 
الدراســات أّن الفتيــات النشــيطات 
جســديًا يدركــن قدرتهــن األكادميية 
والرياضية بطريقــة أفضل. *انخفاض 
معــدالت االكتئــاب وخطــر االنتحار: 
إذ ترتبــط الرياضة والنشــاط البدني 
بانخفــاض احتماليــة ظهــور التوتر 

واالكتئــاب، مما يجعلهــن أقل عرضة 
لانتحار من الفتيات اللواتي ال يشاركن 

في األلعاب الرياضية.
-6 الصحة االجتماعية:

إذ إّن الفتيات اللواتي ميارســن الرياضة 
الفتيات  مــن  اجتماعًيا  تكيًفــا  أكثر 
اللواتي ال ميارســنها وذلــك من خال: 
الدخول في شــبكة اجتماعية قائمة 

على اإلجناز،  إذ توفــر الرياضة للفتيات 
مجموعة من األصدقاء.

احلصــول على شــعبية أكبــر:  ميكن 
للرياضــة أّن تدخــل الفتيــات إلــى 
االجتماعية  الهرميــة  التسلســات 
املعقــدة في كثيــر من األحيــان في 
املدرسة الثانوية، واحلصول على درجات 
أفضل في الدراسة: إذ تساعد الرياضة 

الفتيات الشــابات على أداء أفضل في 
الرياضيات والعلوم.

فوائد الرياضة للنساء احلوامل:
أثنــاء  الرياضيــة  التماريــن  تقــدم   
احلمــل العديد من الفوائد اجلســدية 
والعاطفية، إذ قد يســاعد النشــاط 
البدنــي أيًضا فــي إدارة بعض أعراض 
بالتحسن،  الشــعور  إلى  ويؤدي  احلمل 
وفــي مــا يلي بعــض فوائد ممارســة 
فترة  طوال  بانتظام  الرياضية  التمارين 

احلمل:
املتعة، زيادة الطاقة،  حتســني اللياقة 
البدنيــة،  التقليــل مــن آالم الظهر 
واحلــوض، انخفــاض خطــر حــدوث 
مضاعفات احلمل، مثل:  تسمم احلمل، 
وارتفاع ضغط الدم الناجم عن احلمل، 
تقليل املضاعفات عند الوالدة،  الوقاية 
الوزن،   البول، التحكم في  وإدارة سلس 
تخفيــف التوتر، تقليل خطــر القلق 
واالكتئاب، حتســني النــوم وإدارة األرق،  
زيادة القدرة على التعامل مع املطالب 
املادية لألمومة،  وقد حتتاج احلوامل إلى 
إجراء بعض التغييرات مع تقدم احلمل 

وتنقسم كالتالي:
 الثلث األول )1-12 أسبوًع): يجب خال 
هذا الوقت محاولــة جتنب زيادة احلرارة 
حلمايــة النفس والطفــل لذلك يجب 
ممارســة  جتنب  التالية:  النصائح  اتباع 
الرياضة فــي حرارة عاليــة أو رطوبة، 
ارتداء مابس فضفاضة وباردة، شــرب 

الكثير من املاء.
الثلث الثاني والثالث )13-40 أسبوًعا(:  

خال هــذا الوقت يتحــرك الطفل وال 
باحلــوض، لذلك يجب  يكون محمًيــا 
جتنب األلعــاب ذات التأثير العالي التي 
قد تصيب الطفل، ويوجد خطر متزايد 
في السقوط، لذلك عند عدم الشعور 
باالســتقرار أو الراحة يجــب التوقف، 
كما تصبح األربطة أكثر ليونة وبالتالي 
توجد فرصة أكبر إلصابة الرباط، ويجب 
تنطوي  التي  الرياضيــة  األلعاب  جتنب 
على األوزان الثقيلة أو حركات مفاجئة 
رياضات  مثــل:  االجتاه،  فــي  وتغييرات 
التنس، كمــا قد ينخفض ضغط الدم، 
لذا يجب التحرك ببــطء أكثر لتجنب 
الشــعور بالدوار عند تغيير الوضعية، 
على ســبيل املثــال من اجللــوس إلى 
الوقــوف، وبعد 16 أســبوًعا من احلمل 
يجب جتنب أي نشــاط ينطــوي على 
االســتلقاء على الظهــر ألن ذلك يؤثر 
على وصول الدم للطفل وميكن أن يزيد 

من الشعور بالدوار.
 ومن اجليد ممارسة أنشطة منخفضة 
اخملاطــر، مثل:  *الســباحة والتمرينات 
املائية، لكن يجــب محاولة جتنب املاء 
الدافئ بدرجة حرارة أكثر من 32 درجة 
مئوية لفترة طويلة. *يسمح مبمارسة 
بداًل من  التمارين في خط مســتقيم 
تغييــر الوضعيــة املفاجئة. يســمح 
مبمارسة الرياضة بكثافة منخفضة أو 
معتدلة. يسمح مبمارسة الرياضة التي 

تختص باحلمل.

* مدربة لياقة بدنية

فوائد ممارسة الرياضة لصحة المرأة

 11:00 مساًء

 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

يوفنتوس ـ نابولي

أوساسونا ـ أتليتكو مدريد

نهائي كأس إيطاليا

الدوري اإلسباني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم  لكرة  الدولــي  االحتاد  بعث 
"فيفا" برقية تعزيــة إلى الهيئة 
التطبيعية املكلفــة بإدارة االحتاد 
العراقي لكرة القدم، بوفاة املدرب 
علــي هادي.وتوفــي علــي هادي 
يوم اجلمعة املاضــي بعد إصابته 

بفيروس كورونا.
وكشــف االحتــاد العراقــي على 
موقعه الرســمي، اليــوم اإلثنني، 
برقيــة الفيفا التي جــاء فيها:" 
عزيزي )رئيس الهيئة التطبيعية(، 

نيابــة عن االحتــاد الدولــي لكرة 
القدم، نرجو قبول خالص التعازي 
برحيــل الاعب الســابق واملدرب 
علي هادي بســبب فيروس كوفيد 

."19
وتابــع: "إن الكلمــات غير كافية 
الذي نشــعر  للتعبير عــن احلزن 
به لهذه اخلســارة التي أثرت على 

الكرة العراقية".
"املســيرة  على  الفيفــا  وأثنــى 
الامعــة لعلــي هــادي كاعب 
والقوة  والكرخ  الــزوراء  أندية  في 

اجلويــة"، كما ألقــى الضوء على 
االعتزال،  بعد  التدريبي  مشــواره 
ال ســيما تدريب منتخب ناشئي 

العراق عام 2017.
وواصــل الفيفا: "نــود أن نغتنم 
نقل  منكم  لنطلب  الفرصة  هذه 
تعازينا القلبية إلى االحتاد العراقي، 
وإلى عائلة علي هادي وأصدقائه".

واختتم: "إن أملنا املنشود أن تكون 
هذه الذكريات والكلمات الداعمة 
مساعدة جللب السام والعزاء في 

هذا الوقت العصيب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد علي كاظم، حارس مرمى نادي 
نفط الوســط، أنه لن يفرط في 
فرصة التواجد بالقائمة النهائية 
للمنتخــب، بعد أن متــت دعوته 
في القائمــة األولية. وقال كاظم 
»سعيد  صحفية:  تصريحات  في 
للمنتخب،  األولية  بالدعــوة  جدا 
فهذا شــرف كبيــر وحلم جلميع 
الاعبني، وأســعى إلثبــات الذات 
وأوضح  الدعــوة«.  من خال هذه 
أنه جاهز للتدريبات، بعدما حافظ 
على جاهزيتــه البدنية طوال أيام 

احلظر الصحــي. وأكد أن املباريات 
الوطنــي  للمنتخــب  املتبقيــة 
مهمة  املزدوجة  التصفيــات  في 
وحاســمة جدا، مشــددا على أن 
اجلميــع عازم على قطــع بطاقة 
النهائيــة من  املــرور للمرحلــة 
التصفيات، واملنافسة على إحدى 
القــارة املؤهلة لكأس  بطاقــات 

العالم.
يشــار إلــى أن علــي كاظم متت 
بعد  الوطني،  للمنتخــب  دعوته 
تألقــه مع املنتخــب األوملبي في 

بطولة كأس آسيا حتت 23 سنة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في شهر أيلول عام 2017، التحقت 
الاعبة الواعدة، شــمس بســام، 
املوهبة  لرعايــة  الوطني  باملركــز 
الرياضية حتت اشــراف املدرب ثامر 
االخير رشاقتها  خلف، فقد الحظ 
اثنــاء مرافقتها خلالتهــا العداءة 
السابقة شعوب قحطان املعروفة 
بتحطيم االرقام القياسية واعتاء 
ألعاب  رياضة  في  التتويج  منصات 
القــوى، واالخيرة كانت فــي زيارة 

لرفاق جيلها الذهبي السابق.
كما ان خالها الرياضي الرائد ضمن 
اللجنــة الباراملبيــة رائد قحطان، 
اسهم في تشجيعها، فيما يبقى 
والدهــا داعمــان اساســيان لها، 
يرافقانها فــي التدريبات ويعمان 
على تهيئــة جميع مســتلزمات 
التواصل في مضمار ألعاب القوى.

وألن شــمس ومواليدها لم تسنح 
لهم الفرصة في املشاركة رسميا 
ضمــن بطــوالت االحتــاد املركزي 
وتبقى مشاركتهم  القوى،  أللعاب 
النتائج،  احتســاب  دون  من  رمزية 
فأننا نناشد احتاد اللعبة ان يعتمد 
بطــوالت رســمية خاصــة لهذه 
الفئات الواعدة من اجل تشجيعها 
ألعاب  رياضــة  مع  التواصــل  في 

القوى.
شــاركت الاعبة الواعدة، شمس، 

الوطني  املركز  نظمه  في مهرجان 
في  الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
بريــد   100  / و4  م،   150 ســباقي 
وفازت بالوسام الذهبي في بطولة 
براعم العراق 60 م التي اقيمت في 
مضمــار ملعب الشــعب الدولي 
وحصلت على الوسام الفضي في 
ركضة 300 م ضمن البطولة ذاتها.
وفي بطولــة املرحوم علي ناهض 
االزل  املركز  على  الكرادي حصلت 
في سباق 150 م وملرتني متتاليتني، 
وفــي بطولــة اجلائــزة الكبــرى 
باشراف وزارة الشــباب والرياضة 
فازت باملركز األول في فعالية 400/ 

100 بريد.

الاعبة تــؤدي تدريباتها حاليا في 
منزلها بســبب احلظــر الصحي 
وتفشــي وبــاء »كورونــا« ويتابع 
 »Zoom« برنامج  عبــر  تدريباتها 
مدربهــا ثامر خلــف، وهي حترص 
على احلفاظ على لياقتها البدنية 
مترقبة موعد بــدء التدريبات من 
جديد برفقة العبي املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية وتأمل ان 
انطاقها  نقطــة  املضمار  يكون 
على  واحلصــول  التفــوق  نحــو 
البطوالت الكبيــرة ومتثيل العراق 
اثر  في احملافل اخلارجيــة لتقتفي 
شعوب  السابقة  البطلة  خالتها 

قحطان.

الفيفا: الكلمات ال تعبر 
عن حزننا على رحيل هادي

علي كاظم لن يفرط بفرصة الوطني

شمس بسام.. طموحات 
التفوق في عروس األلعاب

علي كاظم



أين الخائفون
 من اهلل ؟

--1
اخلوف صفة يتحاشــى الكثير مــن الرجال 
أْن يتســموا بها،وهي عندهم من الصفقات 
الســلبية التي تقــدح فــي الرجولة وتضر 

باملصداقية ..!!
--2

فهناك اذا اخلــوف املذموم ، ولكّن الســؤال 
املهم اآلن :

هل هناك خوف محمود ؟
واجلواب : نعم 

اّن اخلوف من اهلل هو غايــة الغايات وأعظم 
الصفــات، النهيكشــف عن عمــق االميان ، 
ويقــود عملياً الى انتهاج االســتقامة على 
خط الطاعة هلل واالبتعاد عما يسخطه من 

أقوال وأعمال ...
وتكمن املفارقــة في أنَّ اخلائفني من االمراض 
واالعراض – كما هو حال املرعوبني املضطرين 
مــن الكورونا اليوم – كثيرون ، ولكّن اخلائفني 

من اهلل قليلون ..!!
هذه هي الطامة الكبرى ...!!

-ُســرَقْت الثروة الوطنيــة العراقية من قبل 
حيتان الفساد النعدام اخلوف من اهلل !!

-وُكثرت جرائم االعتداء على األموال واالعراض 
لغياب اخلوف من اهلل..!!

والنميمة  والغيبة  الكذب  أوبئة  -وتفشــت 
والبهتــان واالتهامات الزائفة في الوســط 
االجتماعــي – والســيما دهاليــز محترفي 

السياسة – بسبب عدم خوفهم من اهلل .
وتلــذذ املتلذذون بأموال اليتامى واملســاكني 

والفقراء بسبب عدم خوفهم من اهلل .
الدراسية  والشهادات  الوثائق  املزورون  -وقّدم 

الكاذبة بسبب عدم خوفهم من اهلل .
وهكذا جتد ان وراء جرمية وظالمة اشخاصاً ال 
يعرفون معنى اخلوف مــن اهلل، ولذلك فهم 
يجترحون مــا يجترحون من اجلرائم واملظالم 
غير مكترثني مبا ينتظرهم من عقوبات إلهيه 

وحساب صارٍم يوم املعاد .
--3

وحني سأل أحُدهم وعاظاً متمرساً أْن يعظه 
: قال له الواعظ :

اذا ُسئلَت هل تخاف اهلل فال جُتِْب .
النك ان قلت : ال ، فقد كفرَت .

وان قلــت : نعم فاخلائف ال يكون على ما أنت 
عليه ..!!

وهذه موعظة بليغة مؤثرة .
--4

ان اخلــوف مــن اهلل هو أهــم العوامل التي 
حتجب االنسان عن االرتطام بصخور املعاصي 

واجلرائم في كل احلقول واجملاالت .
اّن اخلوف هنا يعني احلصانة والصيانة ويجعل 

االرتداع نابعاً من 
داخل الذات .

وال خير في انســان لم متأل قلبه اخلشية من 
اهلل ،

وحسبنا ان نقول :
اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

اللبنانية  النجمة  تواصل 
هيفــاء وهبي الكشــف 
قضيتها  في  املستور  عن 
مع مدير أعمالها السابق 
بعدما  الوزيــري  محمــد 
انتشــرت أخبار تفيد بأنه 
وقدره  مبلغ  منها  ســرق 
مصري.  جينيه  مليون   60
حســابها  عبر  وكتبــت 
مواقع  أحــد  على  اخلاص 
اإلجتماعــي  التواصــل 
جملــة مــن دون ذكر أي 
إســم فيها قائلة: "تعب 
وتقضية سنني بالطيارات 
بني السماء واألرض تفكير 
ونهار  ليل  وتصوير  وسهر 
وليالي بال نوم وعلى قلبي 

متــل العســل ألن هيدا 
شــغلي، لكن جتــي انت 
باآلخــر تســرق كل هيدا 
من  خايف  اجلاهــز؟  على 
حكي النــاس والصحافة 
ومش خايف من رّبك؟ مش 
أمنت  اني  الغلطانــة  انا 
ألنك  الغلطان  انــت  لك، 

مش قد شرف األمانة!"

عديدة  تقارير  كشــفت 
نُشرت في صحف عاملية، 
أن النجم العاملي براد بيت 
مليون  قــدره  مببلغ  تبرع 
حلركــة  أميركــي  دوالر 
Black Lives matter، من 
أجل مناهضة العنصرية 
البشــرة  ذوي  ضــد 
الســمراء، بسبب مقتل 
جورج  األميركي  املواطن 
مايو/أيار   25 فــي  فلويد 
على يد شرطي أبيض في 
الواليات  مينيابوليس في 
املتحــدة األميركية، بعد 

الشــرطي  ضغــط  أن 
فلويد  عنق  على  بركبته 
لنحو تسع دقائق، ما أدى 
إحتجاجات  موجــة  إلى 
واســعة في العديد من 

املناطق في البلد.

عدســات  التقطــت 
كاميرات الباباراتزي صوراً 
بروســنان  بيرس  للنجم 
هاواي  في  الشاطئ  على 
برفقة زوجته الصحافية 
كيلي ســميث. بعد ايام 
األســبوع  كشــفه  من 
صديقيــه  أن  املاضــي 
طويلة  لسنوات  املقربني 
فيروس  بســبب  توفيــا 
كورونــا. ووصــف جنــم 
عاًما،   67، بونــد  جيمس 
"حرب"  بأنه   COVID-19
"تهديد  بأنه  وصفه  كما 
في  يلوح  للحيــاة  مروع 
األفق" فــي حديثه جمللة 
"لقــد  وقــال:   .Parade
فقــدت صديقني مقربني 
كانا  لقد  كورونا.  بسبب 
صديقني ملدة 45 ســنة، 

أحدهما."  البن  عراب  وأنا 
وتابــع: "بغض النظر عن 
ومدى  وجــودك  مــكان 
جمالــه، ما يــزال لديك 
هــذا التهديــد الفظيع 
للحياة يلــوح في األفق. 
في  االســتمرار  عليــك 
دفع الصخرة إلى األعلى، 
وعليــك االســتمرار في 
املشاركة في احلياة. نحن 
فــي حالة حــرب. الناس 

ميوتون".

هيفاء وهبي

بوريس بروسنان

براد بيت

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
اجلــدل كان وما زال وســيظل قائما 
بشــأن اهمية املال فــي حياتنا فمنا 
من يجد ان املال كل شــيء في هذه 
احلياة حتى انه يشتري السعادة ومنا 
من يجد انه وسيلة يجب ان ال تتحول 

الى غاية.
إلثبات  الطرفني حجــج  مــن  ولكل 

وجهة نظره.
 يقول فاروق حســن: انا اصر ان املال 
كل شــيء فــي احلياة وســأعطيك 
امثلــة للداللة على صحــة وجهة 
نظري، اوالدي كي اضمن لهم تعليما 
راقيا اســتطيع باملال ادخالهم ارقى 
املدارس ال بل استطيع ان اسهل لهم 
امر السفر والدراسة خارج العراق في 
زوجتي  اســعد  اجنبية، كي  مدارس 
اشــتري لها هدايا ثمينــة تفرحها 
االوالد  ومع  وبالتالي ستتصرف معي 
بطريقة فيها الكثير من االســترخاء 
والراحة، كي اغير مزاجي واكون اكثر 
اقباال على حياتي اســافر الي مكان 
اريد وانزل في ارقى الفنادق واشــتري 
كل مــا ارغب به، وكل هذا ال ميكن ان 

يتحقق اال باملال.
على عكس ما قاله كان رأي سهيلة 
محمد التي عانت مع امها بســبب 
ازمة صحية وقالت: كنت اردد ان املال 
كل شيء الني من عائلة غنية وكنت 
ارى حياتي سهلة كل ما اريده احصل 
عليه، كنا نســافر كثيــرا الى اخلارج 
ومستمتعني بحياتنا الى اقصى حد، 
لكن وفي حلظة معينة سقطت تلك 

الفكرة.
من  تعاني  والدتــي  كانــت  وتابعت: 
االم فــي الرأس شــخصت على انها 
شقيقة، وكانت تاخذ عالج الشقيقة 
ملدة طويلــة، وفجأة تدهورت حالتها، 
في البداية آالم فظيعة في رأســها 
اضطرتنا الى الذهــاب بها للطبيب 

فأخبرنــا ان هناك ورما فــي الدماغ 
وهناك خطــورة من رفعــه، ثم الى 
بالتشخيص نفسه،  افاد  آخر  طبيب 
فصــورت التقارير الطبيــة وبعثتها 
لطبيب في املانيا، ولألسف كان رأيه 
مطابقا ملا ذكره االطباء هنا. عرضت 
عليهم مبالغ طائلــة في حال اجروا 
العملية بنجاح لكــن أحد اجلراحني 
العملية لكن  انه ســيجري  أخبرني 

على ان ال اتوقع شفاءها بنحو تام.
اجرت ام ســهيلة العمليــة بعد ان 
تدهــورت حالتها الصحية بســرعة 
البرق لتصاب بشــلل كامل ولم تقو 
على املشــي او الكالم وبعد العملية 

علمــت ان جناح العمليــة يكمن في 
محافظتهــم على حياتهــا، لكنها 
صحيا لــن ترجــع كما كانــت وان 
بسيطا.  حتســنا  فسيكون  حتسنت 
واضافــت: ظلت امي ســنني طوال 
على كرسي متحرك اذ كانت ال تقوى 
على املشــي اكثر من عشر خطوات 
وتتحــدث ببــطء شــديد واحيانا ال 
استطيع فهم ما تقوله اال بصعوبة، 
علمت حينها ان املال ميكن ان يشتري 
كل شيء في هذه احلياة اال الصحة، 
فلم يفدنــي كل ما املكه في عالج 

امي.
حســن اجلبــوري الباحث فــي علم 

االجتماع، افــاد برأيه قائال: املال مهم 
احلياتية  مكاســبنا  لتحقيــق  جدا 
احالمنا  ولتحقيق  ولتأمني عيشــنا، 
والوصــول الى طموحاتنــا، فإذن هو 
ان  اما  وســيلة لتحقيق كل ذلــك، 
الــى غاية، فســيكون عبئا  يتحول 
على صاحبه، اذ ســيكرس كل وقته 
جلمع املال وينســى حياتــه، وهناك 
مــن اهمــل عائلته بحجة ســعيه 
لتحقيق حيــاة افضل لهم. وهنا اود 
ان اقول ان املتسول غايته جمع املال، 
لكن االنسان الكرمي يجب ان تختلف 
الزاوية التي ينظــر بها للمال ويظل 

وسيلة للوصول الى غاياته.

الصباح الجديد - وكاالت:
هل تتخيل أن مجــرد االقتراب من 
غرفة قدم الفيــل قد يهدد حياتك 
ويتســبب لــك فــي الكثيــر من 
أخطر  ألنها  الصحية  املشــكالت 

عرفة في العالم.
بانفجار  مرتبطــة  الغرفــة  قصة 
ألنها   1986 عام  تشيرنوبل  مفاعل 
ليســت غرفة باملعنــى التقليدي، 
فخــالل احلــادث الذي هــز العالم 
انفصل غطــاء املفاعل البالغ وزنه 
الكوريوم  ألف طن وكون كتلة من 

املشع.
وعلــى الرغــم من مرور ســنوات 
طويلة إال أنها ما تزال مشعة جداً 
وتوجد قــدم الفيل حالًيــا في ممر 
توزيع البخار أســفل بقايا املفاعل 

حتديداُ حتت الغرفة 217 من مفاعل 
تشيرنوبل.

الفيل بســبب  بقــدم  وســميت 

يشــبه  الــذي  اجملعــد  شــكلها 
قــدم الفيــل الضخمــة، وتتكون 
ثاني أكســيد  مــن طبقات مــن 

السيليكون، مع كمياٍت قليلة من 
والزركونيوم  والتيتانيوم  اليورانيوم 
ومغطاه  واجلرافيت  واملغنيســيوم 
بطبقــة تشــبه حلــاء األشــجار 
والزجاج من اخلارج وذلـــك ألنهـــا 
حتتـوي علـــى حبـوب بلوريـة مـن 

الزركـون.
ومت اكتشــافها بعد ثمانية اشهر 
تقريباً من تكونها وكانت تبلغ قوة 
اإلشعاع بالقرب منهـــا حوالـــي 
8000 رونتغن، أو 80 جـــراي فـــي 
جرعـــًة  يُعتبر  والذي  الساعـــة، 
اإلشعـــاع،  مــن  مميتة  وســطى 
فالتـــواجد بالقـــرب منهـا ملـدة 
يقضـي  فقـــط  دقائـق  خمـــس 

علـى حيـاة اإلنسـان.

قدم الفيل أخطر غرفة في العالم

الحياة ال تشترى بالمال فال تجعلوه غاية

الصباح الجديد - وكاالت:
يشــهد اليمن، األحد املقبل كســوفا 
نحو  للشــمس، يستغرق  نادرا  حلقيا 
ثــالث ســاعات، فيما يكون كســوفا 
جزئيا في باقي الــدول العربية وأجزاء 

من العالم.
ومن املتوقع أن حتدث ظاهرة الكسوف 
احللقي للشــمس يوم األحد 29 شوال 
1441هجرية، املوافــق 21 يونيو2020 ، 
وســتكون مرئية في صنعاء ومعظم 

احملافظات اليمنية.
وسيشاهد الكسوف احللقي للشمس 
كذلك في أجــزاء من ُعمان، وأجزاء من 
فيما  والســعودية،  الســودان  جنوب 
سُيشاهد كســوف الشمس بشكله 
اجلُزئي في بقية املناطق العربية ما عدا 

معظم املغرب وموريتانيا.
أوربا  رؤيتــه في )جنوب شــرق  ومُيكن 
وقارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا 
وشمال أســتراليا وقارة أفريقيا ماعدا 
اجلزء اجلنوبي والغربي منها وإندونيسيا 
وميكرونيزيــا واحمليــط الباســفيكى 

واحمليط الهندي(.
فيمــا ســُيرى كســوفا حلقيــاً في 

مناطق متعــددة في كٍل من )الكونغو 
وجمهورية أفريقيا الوســطى وإثيوبيا 
وجنوب  والصــني  والهند  وباكســتان 

السودان وأريتريا(.
وعنــد ذروة الكســوف احللقي يغطي 
قرص القمــر حوالــي %99 من كامل 
قرص الشــمس، وســوف يســتغرق 
الكســوف منذ بدايتــه وحتى نهايته 

مــدة قدرها خمــس ســاعات وثمان 
وأربعني دقيقة تقريباً.

والكسوف احللقي أو "حلقة النار" نوع 
نادر من أنواع الكســوف الشمســي، 
وفيه تظهــر حلقة مــن الضوء حول 
القمــر املظلم حينما ميــر أمام قرص 
يتمكــن مــن تغطية  وال  الشــمس 

بشكل كامل.

الصباح الجديد - وكاالت:
وفقاً للتقومي اخلاص بحضارة املايا 
فســوف ينتهي العالم خالل أيام 
ويحل يوم القيامة، إال أن متابعي 
هــذه احلضارة كانــوا قد وضعوا 
تاريخ آخر لنهاية العالم وكان في 
الـ21 من ديســمبر عام 2012 أي 

منذ ثماني سنوات تقريباً.
ويوضــح أصحاب هــذه النظرية 
أن هناك خطــأ قد وقع في حتديد 
خللل  نتيجة  العالم  نهاية  موعد 
في التقومي امليــالدي، أي أن هناك 
11 يوم زيــادة في كل عام نتيجة 
اليوناني  التقومي  اتباع  من  للتغير 
احلالي  امليالدي  التقومي  إلى  القدمي 

ما تسبب في احلسابات اخلاطئة.
ويؤكد العلماء والدارسني حلضارة 
نهاية  معنــى  أن  القدمية  املايــا 
العالم بالنســبة لهذه احلضارة، 
نهاية حقبة معينة وبداية حقبة 
جديدة وليســت كما يفســرها 

العالم ســينتهي  بــأن  البعض 
متاماً.

اجلديــر بالذكر أن حضارة املايا لم 
تتــالش كما يعتقــد البعض بل 

اليوم  إلى  أنها حضارة موجــودة 
وما يزال بعض أحفادها يعيشون 
بيننا حتــى أنهــا حافظوا على 

بعض طقوس هذه احلضارة.

العالم يشهد كسوفا حلقيا في 21 يونيو

سر حضارة المايا وموعد نهاية العالم

مبزيد من احلزن واألســى تعزي شركة يونيغاز 
العــراق وموظفيها األســتاذ ســاالر محمد 
أمني رئيس الهيئة الوطنية لإلستثمار بوفاة 
شــقيقه املرحوم بإذن اهلل العقيد ســامان 
محمد أمني سائلني املولى عز وجل أن يتغمده 

بواسع رحمته 

انا هلل وانا اليه راجعون.

تعزية
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